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Deimhniú fostóra faoi Alt 825C den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997
Faoiseamh faoin gClár Faoisimh do Shannaí Speisialta (CFSS)

1. Ainm an fhostaí ábhartha

2. Seoladh an fhostaí ábhartha (Eircode san áireamh, más eol)

3. UPSP an fhostaí ábhartha

4. Ainm agus seoladh an fhostóra ábhartha a raibh an fostaí ábhartha ag 
obair ann mar fhostaí lánaimseartha roimh theacht isteach sa Stát

5. An raibh an fostaí ábhartha ina bhfostaí lánaimseartha de chuid an 
fhostóra ábhartha ar feadh íostréimhse 6 mhí roimh theacht isteach sa 
Stát? 

TÁ NÍL

6. Ar chomhlíon an fostaí ábhartha dualgais fostaíochta don fhostóir 
ábhartha, mar atá ag 4 thuas, taobh amuigh den Stát ar feadh 
íostréimhse 6 mhí roimh theacht isteach sa Stát?

TÁ NÍL

7(a). Ainm agus seoladh na cuideachta dá gcomhlíonann an fostaí ábhartha 
dualgais fostaíochta sa Stát

7(b). Ar chomhlíon an fostaí ábhartha nó cuideachta chomhlachaithe  na 
riachtanais faoi Rialachán 17(2) de na Rialacháin Cánach Ioncaim 
(Fostaíochtaí), 2018 (I.R. Uimh. 345 de 2018)?

TÁ NÍL

8(a). An dáta (LL/MM/BBBB) a tháinig an fostaí ábhartha isteach sa Stát den 
chéad uair chun dualgais fostaíochta a chomhlíonadh

8(b). An dáta (LL/MM/BBBB) ar chomhlíon an fostaí ábhartha dualgais 
fostaíochta sa Stát den chéad uair

8(c). Léirigh más rud é –
• go bhfuil an fostaí le bheith cónaitheach chun críche cánach le 

haghaidh na bliana teachta, nó
• go bhfuil an fostaí ag roghnú go gcaithfí leo mar chónaitheoir cánach 

le haghaidh na bliana teachta

TÁ NÍL
TÁ NÍL

9. Fad dóchúil a chomhlíonfaidh an fostaí ábhartha dualgais fostaíochta sa 
Stát

10. An bhfuil €100,000 nó níos mó sa bhliain mar ioncam ábhartha (nó an 
choibhéis bhliantúlaithe), is é sin buntuarastal an fhostaí ábhartha sula 
gcuirtear sochair, bónais, coimisiúin, íocaíochtaí scairbhunaithe san 
áireamh?

TÁ NÍL

(Foirm SARP 1A)

Tabhair do d’aire: Tá an fhoirm seo le comhlánú maidir le fostaithe ag teacht isteach le déanaí chuig an 
Stát ó 2023 go 2025 amháin. 
Ní gá Cuid C a chomhlánú ach amháin má tá éilimh i leith faoiseamh CFSS le deonú tríd an gcóras ÍMAT.
Ní mór an fhoirm comhlánaithe a sheoladh ar ais trí M’Fhiosruithe nó chuig an Aonad Náisiúnta CFSS, 
9/15 Sráid Uí Chonaill Uachtarach, Baile Átha Cliath 1, D01 YT32 taobh istigh de 90 lá den fhostaí 
ábhartha teacht isteach sa Stát chun dualgais fostaíochta a chomhlíonadh.
Ní mór gach cheist ar an bhfoirm seo a chomhlánú. Ní eiseofar an Ceadú le haghaidh CFSS má 
thíolactar an fhoirm seo chuig na Coimisinéirí Ioncaim go neamhiomlán.

CUID A Faisnéis le comhlánú ag an bhfostóir



Deimhním ar son  [cuir ainm na cuideachta isteach] go raibh 
 [cuir ainm an fhostaí ábhartha isteach]

(a) ina bhfostaí lánaimseartha de chuid  [cuir ainm na cuideachta 
isteach] (‘fostóir ábhartha’) do na 6 mhí díreach roimh theacht isteach sa Stát dóibh agus gur chomhlíon 
siad dualgais a bhfostaíochta don fhostóir ábhartha sin taobh amuigh den Stát;

(b) gur tháinig siad isteach sa Stát ar    [cuir dáta isteach] ar iarratas 
ó   [cuir ainm na cuideachta isteach] (‘fostóir ábhartha’) - 

(i) chun dualgais fostaíochta a chomhlíonadh sa Stát don fhostóir ábhartha sin, nó

(ii) chun fostaíocht a ghlacadh sa Stát le  [cuir ainm na cuideachta isteach], 
cuideachta atá ina cuideachta chomhlachaithe de chuid   
[cuir ainm na cuideachta isteach] (‘fostóir ábhartha’) agus dualgais a chomhlíonadh sa Stát don 
chuideachta sin; (cuir x sa bhosca cuí)

(c) go gcomhlíonfaidh siad dualgais na fostaíochta sa Stát don fhostóir ábhartha nó cuideachta 
comhlachaithe sin, más cuí, ar feadh íostréimhse 12 mhí as a chéile ón dáta a chéad-chomhlíonann an 
fostaí ábhartha na dualgais sin sa Stát.

Geallaim go gcuirfidh mé fógra chuig an Aonad Náisiúnta SARP, 9/15 Sráid Uí Chonaill Uachtarach, Baile Átha 
Cliath 1, D01 YT32 má thagann aon athrú ar na cúinsí maidir le teidlíocht an fhostaí ábhartha don fhaoiseamh1.

Is mian liom iarratas a dhéanamh ar son  [ainm na cuideachta] 
chun cead a fháil faoiseamh a dheonú faoi CFSS do  [cuir ainm an fhostaí 
isteach] de bhun neamh-asbhaint chánach faoin gcóras Íoca Mar a Thuillir. 

1 Ba chóir fógraí maidir le hathruithe i gcúinsí an fhostaí a sheoladh i scríbhinn.

Sínithe: Cáil an 
tsínitheora: 

Ainm:

Dáta:Uimhir Tagartha Cánach Corparáide:

Ríomhphost: Fón:

Sínithe: Cáil an 
tsínitheora: 

Dáta:Uimhir Tagartha Cánach Corparáide:

Ríomhphost: Fón:

Ainm: B  L O  C L   I   T  R E  A  C H  A

CUID B Deimhniú an fhostóra

CUID C Iarratas um fhaoiseamh a dheonú de réir neamh-asbhaint chánach 
faoin gcóras cánach Íoca Mar a Thuillir

B  L O  C L   I   T  R E  A  C H  A



Nótaí mínithe ar fhaoiseamh CFSS
Féadann ‘fostaí ábhartha’ faoiseamh CFSS a éileamh ar an gcoinníoll go bhfuil na coinníollacha uile 
sásaithe acu faoi Alt 825C den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 (‘ACC 97’).

Cuideachta chomhlachaithe - Alt 825C(1) den ACC 1997
Ciallaíonn cuideachta chomhlachaithe, maidir le fostóir ábhartha, cuideachta atá ina cuideachta 
chomhlachaithe de chuid an fhostóra ábhartha taobh istigh de mhíniú Alt 432 den ACC, 1997.

Fostaí ábhartha - Alt 825C(2AA) den ACC 1997
Le haghaidh na mblianta cánach 2023 go 2025, ciallaíonn fostaí ábhartha duine a thagann isteach sa Stát, 
agus – 

(a) a bhí ina bhfostaí lánaimseartha de chuid fostóra ábhartha ar feadh 6 mhí iomlána go díreach roimh 
theacht isteach sa Stát agus a chomhlíon dualgais fostaíochta don fhostóir ábhartha sin taobh 
amuigh den Stát,

(b) a thagann isteach sa Stát ar iarratas ón a bhfhostóir ábhartha chun – 
   (i) dualgais fostaíochta a chomhlíonadh sa Stát don fhostóir sin, nó
   (ii) fostaíocht a ghlacadh sa Stát le cuideachta atá ina cuideachta chomhlachaithe agus  

   chun dualgais a chomhlíonadh sa Stát don chuideachta sin,

(c) a chomhlíonann na dualgais dá dtagraítear in alt (b) ar feadh íostréimhse 12 mhí as a chéile ón dáta 
a chomhlíonann siad na dualgais sin den chéad uair sa Stát,

(d) ar eisíodh PPSN dó, 
 
 

(e) nach raibh cónaitheach sa Stát sna 5 bliana cánach sin go díreach roimh an mbliain chánach inar 
tháinig siad isteach sa Stát den chéad uair chun chríocha na dualgais sin dá dtagraítear in alt (b) a 
chomhlíonadh, agus

(f) a dheimhníonn agus a chomhlánaíonn fostóir ábhartha nó cuideachtaí comhlachaithe ina leith an 
fhaisnéis i cibé foirm a theastóidh ó na Coimisinéirí Ioncaim, taobh istigh de 90 lá den fhostaí teacht 
isteach sa Stát chun na dualgais dá dtagraítear in alt (b) a chomhlíonadh, – 

   (i)  go gcomhlíonann an duine aonair na coinníollacha a leagtar amach in ailt (a) go (d), agus
   (ii) gur chomhlíon an fostóir ábhartha nó cuideachta chomhlachaithe Rialachán 17(2) de  

       na Rialacháin Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí), 2018 (I.R. Uimh. 345 de 2018).

Fostóir ábhartha– Alt 825C(1) den ACC, 1997
Ciallaíonn fostóir ábhartha cuideachta atá corpraithe agus cónaitheach ó thaobh cánach de, i dtír nó i 
ndlínse a bhfuil comhaontú um chánachas dúbailte nó comhaontú um malartú faisnéise cánach ag an Stát 
leo.

Ioncam ábhartha– Alt 825C(1) den ACC, 1997
Ciallaíonn ioncam ábhartha gach ioncam, brabús nó gnóthachan ón bhfostaíocht, gan bónais, peorcaisí, 
sochair chomhchineáil, íocaíochtaí scairbhunaithe, coimisiún nó íocaíocht ar bith dá leithéid san áireamh.



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.

Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

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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