Díolúine d’Ealaíontóirí
ÉILEAMH

[COMHLÁNAIGH I mBLOCLITREACHA]
Éileamh faoi Alt 195 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 gur chóir go mbeadh saothar áirithe atá
scríofa, cumtha nó curtha i gcrích agam cinntithe ag na Coimisinéirí Ioncaim a bheith ina shaothar a
bhfuil fiúntas cultúrtha nó ealaíonta ag baint leis.
Ainm an Éilitheora
(teideal san áireamh: An tUas., Bean, Iníon, srl)
Seoladh

Tír Chónaithe

Uimh. Ghutháin

Ainm & Seoladh an Ghníomhaire cánach (más ann)

Seoladh R-phoist
Uimh. PSP
an Éilitheora
Ceantar Cánach
Catagóir(í) a bhfuil an t-éileamh á dhéanamh ina leith:
(Cuir tic R in aice leis an gcatagóir / na catagóirí cuí agus seol doiciméid tacaíochta in éineacht leis seo)
(a) leabhar nó scríbhneoireacht eile
(d) péintéireacht nó pictiúr eile dá leithéid
(b) dráma
(e) dealbh
(c) cumadóireacht cheoil
Ábhar Tacaíochta:
(a) leabhar nó scríbhneoireacht eile – trí chóip foilsithe den leabhar nó faisnéis agus naisc
ábhartha i gcás ebooks;
Más leabhar nó scríbhneoireacht eile é an saothar, cuir in iúl cibé ficsean nó neamhfhicsean
é i do thuairim
Ní mór do leabhar neamhfhicsean nó scríbhneoireacht eile teacht laistigh de na catagóirí oibre
atá sonraithe i mír 7(2) de na treoirlínte a rialaíonn an scéim díolúine d’ealaíontóirí. Cuir in iúl le
do thoil cén catagóir i mír 7(2) de na treoirlínte a dtagann an leabhar nó scríbhneoireacht eile
laistigh de i do thuairim
(b) dráma – cóip den script, i dteannta le cóip shínithe den chonradh táirgthe,
(c) cumadóireacht cheoil – dlúthdhioscaí ar a bhfuil an t-éilitheoir creidiúnaithe leis an gceol / na
liricí, nó faisnéis agus naisc ábhartha i gcás íoslódálacha,
(d) péintéireacht nó pictiúr eile dá leithéid – sé ghrianghraf d’ardchaighdeán den obair agus
CV gearr den ghairmréim ealaíonta go nuige seo,
(e) dealbh – mar atá ag (d) thuas.

DEARBHÚ

Dearbhaím go bhfuil cónaí orm nó gnáthchónaí agus sainchónaí orm i mBallstát AE amháin nó níos mó,
nó i Stát LEE eile agus nach bhfuil cónaí orm in áit ar bith eile agus gabhaim de láimh na Coimisinéirí
Ioncaim a chur ar an eolas má thagann athrú ar aon cheann de na cúinsí seo.
Tuigim má theipeann orm cloí leis na ceangaltais chónaithe, go bhféadfadh údar a bheith ann an
faoiseamh a aistarraingt agus a aisghlámadh.
Dearbhaím go bhfuil na sonraí atá luaite ar an bhfoirm éilimh seo fíor agus ceart.
Síniú
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CÓNAÍ
Is gá d'éilitheoirí le haghaidh Díolúine d’Ealaíontóirí a bheith ina gcónaí nó ina ngnáthchónaí agus ina
sainchónaí i mBallstát AE amháin nó níos mó, nó i Stát LEE eile, gan a bheith ina gcónaí in áit ar bith
eile. Maidir leis seo, freagair na ceisteanna seo a leanas:
TÁ
NÍL
1.
An bhfuil cónaí, nó gnáthchónaí agus sainchónaí ort i mBallstát AE nó
i Stát LEE eile chun críocha cánach? (cuir tic R sa bhosca)
2.

An bhfuil cónaí ort i dtír neamh-AE nó LEE chun críocha cánach?
(cuir tic R sa bhosca)

3.

Má tá, luaigh ainm na tíre cónaithe eile

4.

An bhfuil tú tar éis bogadh go dtí an Stát ó thír lasmuigh den
AE / LEE le déanaí? (cuir tic R sa bhosca)
Má tá, luaigh:
(a)
an dáta ar tháinig tú agus an tír ónar bhog tú

5.

L

L
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agus
(b)

an pátrún fanachta, mura bhfuil do bhogadh go dtí an Stát ar bhonn lánaimseartha
(cuir sonraí leis seo, más gá)

FAISNÉIS

}

Cónaí
Ba chóir do dhaoine a bhíonn ag taisteal thar lear go rialta lasmuigh den AE / LEE iad fein a chur
ar eolas maidir le rialacha cónaithe na dtíortha ar a dtugann siad cuairt, le cinntiú nach
cónaitheoirí i dtír eile iad gan chuimhneamh. Caillfidh daoine a fhaigheann an díolúine
d’ealaíontóirí agus a théann le bheith ina gcónaí in áit eile, a dteidlíocht don díolúine agus
déanfar aisghlámadh ar fhaoiseamh ar bith a tugadh.

}

Achomhairc
Má theipeann ar na Coimisinéirí Ioncaim cinneadh a dhéanamh, tá sé de cheart agat achomharc
chuig na Coimisinéirí Achomhairc. Is comhlacht neamhspleách iad na Coimisinéirí Achomhairc.
Is gá achomharc a thaisceadh leis na Coimisinéirí Ioncaim taobh istigh de shé mhí agus 30 lá ó
dháta an éilimh bhunaidh.

}

Saoráil Faisnéise
Má fhaigheann duine cinneadh fabhrach, foilseofar ainm an duine sin agus cineál / teideal a
s(h)aothair ar shuíomh gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim, de réir na nAchtanna um Shaoráil
Faisnéise.

}

Tuilleadh Eolais:
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim,
An tAonad Díolúine d’Ealaíontóirí,
An Chéad Urlár,
An Foirgneamh Stampála,
Caisleán Bhaile Átha Cliath,
Baile Átha Cliath 2,
D02 HW86
Éire.
Guthán: + 353 1 8589820 / 25 / 32
Facs:
+ 353 1 679 9287
Ríomhphost: direct-taxes-admin@revenue.ie

Deartha ag Lárionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

