Foirm Éileamh ar Ghníomhas Cúnaint
Ainm
Seoladh
(áirigh Eircode)

UPSP

Dáta Breithe L L M M B B B B

An bhliain chánach a bhfuil tú ag éileamh ina leith
€

Ioncam Iomlán measta don bhliain reatha

,

,

.

Baineann an cúnant seo le (cuir tic le do thoil):
- Mionaoiseach buan-éagumasaithe (seachas le tuismitheoir dá leanbh féin)
- Aosach buan-éagumasaithe
- Aosach d’aois 65 nó os cionn
Ainm an chúnantaí
UPSP an chúnantaí
An gaol atá agat leis an gcúnantaí
An dáta bhunaidh den ghníomhas cúnaint L L M M B B B B
Íocaíocht chomhlán don bhliain reatha

€

,

.

Sonraí Bainc
Más mian leat go n-íocfaí aon aisíocaíocht díreach chuig do chuntas bainc, cuir sonraí do chuntais
bhainc ar fáil. Nóta: Tá sé níos tapúla íocaíocht a fháil go leictreonach ná le seic.
Limistéar Aonair d’Íocaíochtaí Euro (SEPA)
De ghnáth, tá d’Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas Bainc (IBAN) agus Cód Aitheantais Bainc (BIC) le fáil
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.
Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas Bainc (IBAN) (Uasfhad: 34 carachtar)
Cód Aitheantais Bainc (BIC) (Uasfhad: 11 carachtar)
Nóta: Íocfar aon aisíocaíocht Cánach chuig an cuntas bainc seo mura gcuirtear a mhalairt in iúl.

Dearbhú a chaithfear a shíniú

Dearbhaím go bhfuil na sonraí go léir san fhoirm seo cruinn ar feadh m’eolais agus mo thuairime.
Seoladh
(áirigh Eircode)

Ríomhphost
Uimhir Theileafóin
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Síniú

Éileamh ar Ghníomhas Cúnaint
Cé atá i dteideal éileamh a dhéanamh
Is féidir le daoine aonair faoiseamh a éileamh ar chúnaint a dhéantar dóibh seo
n Mionaois buan-éagumasaithe (seachas le tuismitheoir dá leanbh féin)
n Aosach buan-éagumasaithe
n Daoine scothaosta (d’aois 65 nó os cionn) - sna cásanna sin sriantar an faoiseamh cánach do 5%
d’ioncam iomlán an chúnantóra.
Caithfidh go bhféadfaidh cúnant leanúint níos faide ná tréimhse sé bliana.
Doiciméadú ag teastáil
CÚNANTAÍ (An duine a fhaigheann an cúnant)
An Chéad Éileamh
n Foirm éileamh chomhlánaithe
n Gníomhas Bunaidh an Chúnaint (cuir isteach leis an gcéad éileamh amháin)
n Foirm R185 (arna comhlánú ag cúnantóir gach bliain)
n Éileamh Foirm 54
n Fianaise íocaíochta.
Éileamh i mblianta dar gcoinn
n Foirm R185 (arna comhlánú ag cúnantóir)
n Éileamh Foirm 54.
CÚNANTOIR (An duine a íocann an cúnant)
An Chéad Éileamh
n Cóip den Ghníomhas Bunaidh (cuir isteach leis an gcéad éileamh amháin)
n Fianaise i leith íocaíochta.
Éileamh i mblianta dar gcoinn
n Cóip d’Foirm R185
Doiciméadú le coinneáil
n Gníomhas Bunaidh
n Fianaise i leith gach íocaíochta.
Aisíocaíochtaí Cánach
Má bhaineann d’éileamh leis an mbliain chánach reatha, seolfar Deimhniú Creidmheas Cánach
athmheasta chugat agus déanfaidh d’fhostóir aisíocaíocht ar bith atá dlite leat go díreach.
Má bhaineann d’éileamh le brits ain chánach roimhe seo nó tréimhse dífhostaíochta, seolfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim aisíocaíocht ar bith atá dlite chugat go díreach.
Teorainn Ama le haghaidh Éileamh Aisíocaíochta
Ní mór éileamh ar aisíoc cánach a dhéanamh laistigh de cheithre bliana i ndiaidh dheireadh na bliana
cánach lena mbaineann an t-éileamh. Mar shampla ní mór éileamh don bhliain 2017 a dhéanamh faoi
31 Nollaig 2021. Bí ar an eolas gur gá gur íoc tú cáin ioncaim i rith bhliain d’éilimh chun aisíocaíocht a
fháil. Má tá cáin ioncaim dlite agat leis na Coimisinéirí maidir le bliain roimhe, laghdófar d’aisíocaíocht faoin
mhéid sin.
Ós rud é go bhféadfaí d’éileamh a roghnú lena iniúchadh amach anseo, iarrtar ort gach doiciméad
a bhaineann leis an éileamh seo a choinneáil ar feadh tréimhse sé bliana i ndiaidh dheireadh na
bliana lena mbaineann an t-éileamh seo.
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 é seo le dlí. Tá polasaí cosanta sonraí na gCoimisinéirí
Ioncaim agus eolas ar do chearta cosanta sonraí le fáil ar www.revenue.ie.
Deartha & Priontáilte ag Lárionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

