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Foirm 2 um Éileamh ar Chreidmheas Cánach do 
Leanbh faoi Éagumas

Deimhnithe ag Liachleachtóir

ICC 2

Sonraí an ÉilitheoraRannán A

Sonraí an LinbhRannán B

Chun cáiliú don chreidmheas seo, ní mór leanbh atá éagumasaithe go buan a bheith ag cónaí leis 
an éilitheoir ag tráth ar bith le linn na bliana cánach. Mar Liachleachtóir an Linbh (Dochtúir Ginearálta 
/ Dochtúir Comhairleach), iarrtar ort an fhoirm seo a chomhlánú ina hiomláine. Ba chóir duit a 
chinntiú roimh ré go bhfuil tú eolach ar threoirlínte na gCoimisinéirí Ioncaim maidir leis an teidlíocht a 
bhaineann leis an gcreidmheas cánach seo. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.revenue.ie

Chun leas a bhaint as an gcreidmheas cánach seo, ní mór an leanbh a bheith faoi éagumas buan de 
bharr éiglíocht mheabhrach nó coirp. Ní mór méid éagumas an linbh a bheith amhlaidh go gcuireann 
sé cosc ar an leanbh a bheith in ann iad féin a chothabháil go neamhspleách os cionn 18 mbliana 
d'aois. Má tá an leanbh faoi 18, ní mór an t-éagumas a bheith amhlaidh nach dócha go mbeidh an 
leanbh in ann iad féin a chothabháil nuair a bhaineann siad 18 mbliana d’aois amach, fiú agus leas á 
bhaint as aon chóir leighis, feiste, cógas nó teiripe.

Tabhair do d’aire: Ciallaíonn ‘cothabháil’ chun críche an chreidmheasa cánach seo, an cumas ioncam 
a thuilleamh le thú féin a chothú ó thaobh airgid de.

Comhlánaigh an rannán seo le sonraí an tuismitheora / an chaomhnóra atá ag éileamh an 
chreidmheasa cánach seo.

Comhlánaigh an rannán seo i dtaca leis an leanbh faoi éagumas.

Dáta Breithe L    L M   M B    B     B    B

2.  An éagumas buan é?

3.  An bhféadtar an t-éagumas a fheabhsú trí chóireáil leighis, 
feiste, cógas nó teiripe?

Is ea Ní hea1.  An éagumas ón mbreith é?

L    L M   M B    B     B    BMurab ea, luaigh dáta na diagnóise

Má fhéadtar (Leanbh níos óige ná 18), an bhfeabhsóidh an 
chóireáil seo an t-éagumas feadh an mhéid go mbeidh an leanbh  
in ann iad féin a chothú nuair a bhaineann siad 18 mbliana amach?

Má fheabhsóidh (Leanbh níos sine ná 18), an 
bhfeabhsóidh an chóireáil seo an t-éagumas feadh go 
mbeidh sé nó sí in ann iad féin a chothú?

Is ea Ní hea

Is ea Ní hea

Is ea Ní hea

Is ea Ní hea

http://www.revenue.ie/ga/Home.aspx


Síniú

Priontáil Ainm

Fón

Dáta

Léigh mé agus tuigim na treoracha a bhaineann le deonú an chreidmheasa cánach seo mar a 
foilsíodh iad ar www.revenue.ie. Dearbhaím go bhfuil na sonraí go léir ar an bhfoirm seo cruinn ar 
feadh m’eolais agus mo thuairime. 

Rannán C  Dearbhú

Dearbhaím go bhfuil an leanbh seo faoi éagumas buan de bharr 
éiglíocht mheabhrach nó coirp chun iad féin a chothabháil.

Leanbh níos sine ná 18

Leanbh níos óige ná 18
Measaim go bhfuil an leanbh seo faoi éagumas buan de bharr 
éiglíocht mheabhrach nó coirp agus go bhfuil an éiglíocht amhlaidh 
go bhfuil coinne réasúnta leis, dá mbeadh siad níos sine 18 
mbliana d’aois, nach mbeadh an cumas acu iad féin a chothabháil.

Dearbhaím Ní dhearbhaím

Ríomhphost

Uimhir Clárúcháin Míochaine

Measaim Ní mheasaim
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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.

Deartha & Priontáilte ag Lárionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim
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