
LEATHANACH 1

Pionóis Shibhialta / Ionchúiseamh Coiriúil - Leagtar síos faoi na dlíthe cánach go ngearrfar pionóis shibhialta agus smachtbhannaí 
coiriúla araon más amhlaidh nach ndéantar tuairisceán, go ndéanfar tuairisceán bréagach, go gcuidítear le tuairisceán bréagach a 
dhéanamh, nó go n-éilítear creidmheasanna cánach, liúntais nó faoisimh nach bhfuil dlite. Má thionscnaítear ionchúiseamh coiriúil i 
gcoinne duine agus go gciontaítear ar díotáil i gcoir é / í, féadfar pionós a ghearradh air/uirthi nach mó ná €126,970 agus / nó fíneáil 
suas le dúbailt na difríochta idir an cháin a dearbhaíodh a bheith dlite agus an cháin iarbhír a cinneadh ar deireadh thiar a bheith dlite, 
agus / nó príosúnacht.

Sonraí Teagmhála (le haghaidh ceisteanna faoin tuairisceán seo)

Tag. an Chliaint 
Teileafón nó 
Ríomhphost

NÍ MÓR DUIT AN DEARBHÚ SEO A SHÍNIÚ
DEARBHAÍM, chomh fada agus is eol dom agus mar a chreidim, go bhfuil san fhoirm seo, tuairisceán ceart de réir fhorálacha an Achta 
Comhdhlúite Cánacha 1997 (ACCán 1997) ar
– Foinsí uile mo chuid ioncaim agus méid an ioncaim a tháinig chugam as gach foinse sa bhliain 2022, agus
– Gach diúscairt agus fáltas sócmhainní inmhuirir agus méid na ngnóchan inmhuirir a d’fhabhraigh chugam sa bhliain 2022
DEARBHAÍM, chomh fada agus is eol dom agus mar a chreidim, go bhfuil na sonraí ar fad a thugtar maidir le creidmheasanna cánach, 
liúntais agus faoisimh atá á n-éileamh agus maidir le heisíocaíochtaí agus muirir curtha síos i gceart

Síniú Dáta

Stádas an tSínitheora

TAIN an Ghníomhaire Ainm Teagmhála

RPC016334_GA_WB_L_1_+

Tuairisceán Cánach agus Féinmheasúnú don bhliain 2022
Foirm 11S

(bainteach le cánacha ar ioncam agus ar ghnóchain chaipitiúla do dhaoine féinmheasúnaithe)

Ná déan dearmad d'UPSP a lua in 
aon chumarsáid le d'Oifig Cánach
Má tá an tuairisceán seo á chur isteach agat 
úsáid clúdach ar bith agus scríobh 'Saorphost' 
lastuas den Seoladh Fillte
NÍ GÁ STAMPA

2022120SG

TAIN GCD

TUAIRISCEÁN AR IONCAM, AR MHUIRIR AGUS AR GHNÓCHAIN CHAIPITIÚLA DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2022 
ÉILEAMH AR CHREIDMHEASANNA CÁNACH, LIÚNTAIS AGUS FAOISIMH DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2022 
FÉINMHEASÚNÚ DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2022

Má tá athruithe ar bith faoi na ceannteidil seo a leanas, nach bhfuil curtha ni iúl cheana do na Coimisinéirí Ioncaim, breac isteach anseo 
thíos na sonraí nua
An cineál Trádála, Gnó nó Gníomhaíochta Príomha
Seoladh Gnó

Teileafón

Seoladh Príomháite Cónaithe 

Eircode

Teileafón

Eircode

Iarrtar ort, más ríomhthíolaiceoir éigeantach thú, an tuairisceán seo 
a thíolacadh trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim de réir  
Alt 917EA den Acht Comhdlúite Cánacha, 1997
Is é ROS an bealach is tapúla, is éifeachtúla agus is slán chun do 
thuairisceán a thíolacadh agus do cháin a íoc. Déanann sé chomh 
maith do dhliteanas Cánach Ioncaim a ríomh ar an toirt.  
Féadtar teacht ar ROS ag www.revenue.ie

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Rannán an Ard-Bhailitheora
Bosca Poist 354
Luimneach

Seoladh Fillte

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)

/ /L  L    M M    B  B  B B

NÓTA:
1. Is éard is ‘duine inmhuirearaithe’ chun críocha féinmheasúnaithe ná duine atá inmhuirir i leith cánach ar chuntas an duine sin féin nó ar 

chuntas duine eile i leith tréimhse inmhuirir. Tá sé riachtanach go gcomhlánaíonn ‘duine inmhuirir’ Foirm 11 nó Foirm 11S Tuairisceán 
Cánach agus Féinmheasúnú don bhliain 2022.

2. Meastar go bhfuil duine le foinse ioncaim ÍMAT agus a bhfuil ioncam comhlán acu ó gach foinse neamh-ÍMAT (lena n-áirítear ioncam faoi 
réir CCÚT), de €30,000 nó níos mó mar 'dhuine inmhuirearaithe' le haghaidh Féinmheasúnú agus ní mór dóibh Foirm 11 nó Foirm 11S a 
thíolacadh don bhliain sin.

3. Meastar go bhfuil duine le foinse ioncaim ÍMAT agus le hioncam ghlan neamh-ÍMAT inmheasúnaithe (lena n-áirítear ioncam faoi réir 
CCÚT), de €5,000 nó níos mó mar 'dhuine inmhuirearaithe' le haghaidh Féinmheasúnú agus ní mór dóibh Foirm 11 nó Foirm 11S a 
thíolacadh don bhliain sin.

4. Is duine inmhuirearaithe duine ar tugadh scair-roghanna dóibh nó a d’oscail cuntas bainc eachtrach i 2022.
5. Is duine inmhuirearaithe é stiúrthóir dílseánaigh.
6. Baineann an córas Féinmheasúnaithe Cánach Gnóthachan Caipitiúil le gach duine, lena n-áirítear stiúrthóirí.
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Faoi bhuan-éagumas
Sealbhóir Chárta Liachta 'iomlán' nó duine atá i dteideal 
cárta den sórt sin a bheith aige / aici faoi Rialacháin AE

Luaigh cén fáth - tú féin

Cuir T sa bhosca / sna boscaí le cur in iúl do 2022 má 
bhí tusa agus / nó do chéile nó do pháirtnéir sibhialta Tú Féin Do Chéile nó 

Pháirtnéir Sibhialta

A SONRAÍ PEARSANTA
Luaigh do stádas sibhialta, .i. singil, pósta,  
i bpáirtnéireacht shibhialta, baintreach (fir / mná),  
páirtnéir sibhialta marthanach, pósta ach ag cónaí ar  
leithligh, i bpáirtnéireacht shibhalta ach ag cónaí ar  
leithligh, colscartha, iarpháirtnéir sibhialta

2

Má tháinig athrú ar do chúinsí pearsanta sa bhliain 2022 luaigh an dáta a d'athraigh 
  AGUS
Luaigh do stádas sibhialta roimhe (.i. singil, pósta, srl)

3

10
12

Más mian leat an Creidmheas Cánach do Bhaintreach (Fir / Mná), nó do Pháirtnéir 
Sibhialta Marthanach, ag a bhfuil leanbh cleithiúnach aige / aici a éileamh luaigh dáta báis 
do chéile no dó pháirtnéara shibhialta 

7

Do Dháta Breithe 8

Sonraí do Chéile nó Pháirtnéara Shibhialta

UPSP

(b)        Sloinne 

(c)        Réamhainm 
(-neacha)

(a)

Más pósta no i bpáirtnéireacht shibhialta, cuir T sa bhosca chun an bonn measúnaithe is iomchuí do 2022 a thaispeáint4

Cómheasúnú Measúnú ar Leithligh Measúnú mar Dhaoine Aonair

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. 

Nochtadh Mandáideach
An uimhir sannta d’idirbheart ag na 
Coimisinéirí Ioncaim faoi Alt 817HB

19

13

(a)

I dteideal díolúine ó ÁSPC 

Luaigh cén fáth - do chéile nó pháirtnéir sibhialta(b)

  (e) Inscne       Fireannach           Baineannach   

6 Luaigh an líon Leanaí Cleithiúnacha

5

Is cóir an tuairisceán seo a úsáid don bhliain chánach 2022 amháin.

Tá Guide to Completing 2022 Pay & File Self-Assessment Returns ar fáil ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim     
www.revenue.ie, nó ó Sheirbhís Foirmeacha & Bileoga ar +353 1 738 3675.

Baineann na tagairtí do reachtaíocht le hAilt den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, mura gcuirtear a mhalairt in iúl.

Dáta Breithe(d)

Dáta Pósta nó  
Páirtnéireachta Sibhialta 

(f)

/ /L  L    M M    B  B  B B

/ /L  L    M M    B  B  B B

/ /L  L    M M    B  B  B B

/ /L  L    M M    B  B  B B

/ /L  L    M M    B  B  B B

20  Uimhir thagartha na socraíochta  
trasteorann intuairiscithe

Má chomhlánaíonn tú an tuairisceán cánach seo agus cuireann tú é isteach ar nó roimh an 31 Lúnasa 2023 ríomhfaidh na 
Coimisinéirí Ioncaim an féinmheasúnú duit. Cuideoidh sé seo leat an méid ceart a íoc roimh an dáta dlite. Má chuireann tú an 
tuairisceán isteach tar éis an 31 Lúnasa 2023, beidh ort d'fhéinmheasúnú féin a dhéanamh agus an cháin, an ÁSPC agus an MSU 
atá dlite a ríomh. Is é an dáta dlite chun an tuairisceán seo a chur isteach chuig an seoladh thuas ná an 31 Deireadh Fómhair 2023. 
Beidh ort an t-iarmhéid cánach atá dlite le haghaidh 2022 a íoc freisin ar an dáta sin. Má chuirtear isteach an tuairisceán seo tar éis 
an dáta dlite, gearrfar formhuirear ort anuas ar do dhliteanas cánach (5% má chuirtear isteach é laistigh de dhá mhí, seachas sin 
10%). Gearrfar formhuirear cánach ort má theipeann ort do thuairisceán Cánach Maoine Áitiúla a chur isteach - féach an 
nóta sa Bhileog Chabhrach a ghabhann le Foirm 11S.

https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
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B IONCAM FÉINFHOSTAITHE
Luaigh an mbaineann an trádáil leat féin 
nó le do chéile nó pháirtnéir sibhialta

Tuairisc na Trádála (ní foláir duit tuairisc 
na trádála a chur síos go soiléir)

Trádáil Phríomha Trádáil 2

Ioncam Comhlán (Díolacháin / Fáltais)

Costais Iomlán

.,, 00.,, 00

102

101

127

139 .,, 00 .,, 00

Liúntais Chaipitiúla Iomlán

Cáin Shiarchoinneálach ar Sheirbhísí Gairmiúla 
(PSWT) iarchoimeádta sa bhliain (roimh aon 
aisíocaíocht eatramhach). Ná cuir san áireamh creidmheas do Cháin Chonarthaí Iomchuí iarchoimeádta

113  
116

117

121

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

,, .,, .

109 Má tá tú ag éileamh faoisimh faoi Alt 472AA  chun do ghnó féin a thosú

(a) Luaigh an dáta ar thosaigh tú an gnó nua

(b) Cuir T sa bhosca chun a dhearbhú go raibh tú dífhostaithe  
le haghaidh 12 mhí díreach roimh an dáta tosaithe  
(féach Bileog Chabhrach Foirm 11S chun tuilleadh eolais a fháil)

Faoiseamh i leith Tús le do Ghnó Féin 

C IONCAM CÍOSA ÉIREANNACH

Glanioncam Cíosa tar éis costas
(más caillteanas taispeáin 0.00)

206 .,, 00 .,, 00

Tú Féin
Do Chéile nó 
Pháirtnéir Sibhialta

(a) Caillteanas ar Aghaidh ó bhliain roimhe - Alt 382

(d) Caillteanas na bliana reatha le fritháireamh i 
gcoinne ioncaim eile – éileamh faoi Alt 381 / 392 

.,, 00 .,, 00108  Glanbhrabús / Glanchaillteanas 
(más caillteanas taispeáin 0.00)

119 (a) Faoiseamh d’fheirmeoir cáilitheach faoi Alt 667B
 a úsáideadh in 2022
(b) Faoiseamh d’fheirmeoir cáilitheach faoi Alt 667B a
 úsáideadh i mblianta roimhe
(c) Cuir T sa bhosca más páirtnéir tú i bPáirtnéireacht
 Feirme Cláraithe arna shainmhíniú ag Alt 667C
(d) Faoiseamh do chomhpháirtí i gComhpháirtíocht 
 Feirmeoireachta Cláraithe faoi Alt 667C a úsáideadh
 in 2022
(e) Faoiseamh do chomhpháirtí i gComhpháirtíocht
 Feirmeoireachta Cláraithe faoi Alt 667C a úsáideadh
 in 2021
(f) Faoiseamh do chomhpháirtí i gComhpháirtíocht
 Feirmeoireachta Cláraithe faoi Alt 667C a úsáideadh
 in 2020
(g) Cuir T sa bhosca má bhaineann an tradáil seo go huile nó i bpáirt le  

Scair-Fheirmeoireacht
(h) Cuir T sa bhosca más mian leat dul le meánú ioncaim don bhliain 2022  

(agus sna blianta dar lean)
(i) Cuir T sa bhosca má ríomhtar brabúis inmheasúnaithe don bhliain seo de réir 

Ailt 657 (meánú ioncaim)
(j) Cuir T sa bhosca ma mian leat tarraingt siar ó mheánú ioncaim don bhliain 2022

Feirmeoirí

(k) (i) Cuir T sa bhosca más mian leat diúltú go sealadach do mheánú ioncaim  
    a dhéanamh don bhliain seo i gcomhréir le hAlt 657(6A)
(ii) Iontráil méid an ghlanbhrabúis choigeartaithe a bheadh inmheasúnaithe don bhliain 

seo mura ndearna tú iarratas ar mheánú ioncaim

Costais ,, . 00205 ,, . 00

Cíos Comhlán Infhaighte ,, . 00204 ,, . 00
Maoin Chónaithe

.,, 00 .,, 00

/ /L  L    M M    B  B  B B / /L  L    M M    B  B  B B

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

Léiriú Amhrais: Má tá amhras dáiríre ort maidir le cur i bhfeidhm ceart an dlí chánach in aon ábhar sa tuairisceán seo, 
tabhair sonraí faoin rud atá i gceist sna réimsí iontrálacha ar leathanach 10
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D ÍMAT / SOCHAR CHOMHCHINEÁIL / PINSIN (1)
Fostaíochta / Pinsean srl, faoi réir IMAT
Baineann na sonraí a iontráladh ag Línte 218 go 220 le Linte 221 go 227

Cuir T sa bhosca lena chur in iúl cé dó a dtagraíonn an t-ioncam
Uimhir chláraithe ÍMAT / Sholáthraí Pinsin an fhostóra 

Ollmhéid ioncaim inchánach don fhostaíocht /  
phinsean seo (ar fáil ar do dhuillín pá deiridh do 2022) .,, 00 .,, 00
Fóinse an ioncaim (cuir T sna boscaí ábhartha)

(a) Fostaíochta                                               
(g) Ioncam in ionad Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh
(h) Pinsean – Luathscoir Feirme
(i) Pinsean – Pinsean Fostaíochta
(j) Pinsean – faoi RAC nó PRSA

Glancháin a asbhaineadh / a aisíocadh san 
fhostaíocht seo

Pá comhlán chun críocha an Mhuirir Shóisialaigh Uilíoch
(MSU) ón bhfostaíocht seo (ar fáil ar do dhuillín pá 
deiridh do 2022)
Glan-MSU a asbhaineadh / a aisíocadh san 
fhostaíocht seo

, ., , .,

, ., , .,

Cuir T sa bhosca más aisíocaíocht a bhí san fhigiúr cánach thuas

Cuir T sa bhosca más aisíocaíocht a bhí san fhigiúr MSU thuas

.,, 00 .,, 00

E   ÍMAT / SOCHAR CHOMHCHINEÁIL / PINSIN (2)
ÍMAT / MSU arna aisíoc i gcaitheamh na bliana

Cáin ÍMAT a d’aisíoc na Coimisinéirí 
Ioncaim do bhliain Cháin Ioncaim 2022
Cáin ÍMAT a gearríocadh (an méid a bhailigh 
na Coimisinéirí Ioncaim trí do chreidmheasanna 
cánach a laghdú don bhliain 2022)

, ., , , .

, ., , , .

Liúntas Cúramóra íoctha ag an Roinn Coimirce Sóisialaí

Íocaíochtaí, Sochair nó Pinsin Leasa Shóisialaigh  
inchánach eile (Pinsean Stáit, Sochar Breoiteachta,  
Sochar Díobhála Gairme, Sochar Cuardaitheora Poist, Liúntas Réamh-Scortha, Sochar Máithreachais, Sochar 
Atharthachta, Sochar Tuismitheora, Sochar Uchtála, Sochar Sábháilteachta & Sláinte, Íocaíocht Dífhostaíochta um 
Paindéim (IDP)) (Féach Bileog Chabhrach ar Fhoirm 11S chun breis eolais a fháil)

Costais Incheadaithe tabhaithe san Fhostaíocht

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

217

218

220

221

222 (a)

223

224 (a)

231

232

241

243

238 (b)

Fostaíochta / Pinsean 1 Fostaíochta / Pinsean 2

Ainm an Fhostóra / an tSoláthraí Pinsean

Tú Féin
Do Chéile nó 
Pháirtnéir Sibhialta

An méid ÍMAT a d’aisíoc na Coimisinéirí Ioncaim don  
bhliain 2022

233 .,, 00 .,, 00

Tú Féin
Do Chéile nó 
Pháirtnéir Sibhialta

Tú Féin
Do Chéile nó 
Pháirtnéir Sibhialta

(i)  Costais Chothromráta
(ii) Costais, seachas Costais Chothromráta, a íoctar 

go hiomlán, go heisiach agus de riachtanas i 
gcomhlíonadh dhualgais na fostaíochta nó ofiige 
(Gan costais a éilítear trí fhíor-am ag 238(b)(iv) 
thíos a áireamh)

.,, 00 .,, 00

219

226  Minicíocht na hÍocaíochta

227  An bhfuil faoiseamh dlite faoi Alt 480B (“seachtain 53”) Tá Níl NílTá

Seachtainiúil

Eile
Míosúil
4-sheachtain
Coicísiúil

(iii) Costais Cianoibre (ríomhOibriú) .,, 00 .,, 00

(b)

(b)

Caillteanais neamhúsáidte ó bhliain roimhe

213

215

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

(c) Caitheamh agus cuimilt ar dhaingneáin agus fheistis
Liúntais Chaipitiúla

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00Costais210
Glanioncam Cíosa tar éis costas
(más caillteanas taispeáin 0.00)

211

Maoin tráchtála, talamh agus gach foinse eile d’ioncam cíosa Éireannach
.,, 00 .,, 00Cíos Comhlán Infhaighte209

(iv) Faoiseamh Cianoibre a éilíodh cheana féin trí 
Chreidmheasanna Fíor-Ama in 2022

.,, 00 .,, 00
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Tú Féin
Do Chéile nó 
Pháirtnéir Sibhialta

Táillí Teagaisc526

(d) Cuir T sa bhosca má bhaineann táillí le cúrsa oiliúna

Ioncam Éireannach gan asbhaint cánach 
ag an bhfoinse 

Ús Taisce Éireannach ar baineadh DIRT as

Ioncam Éireannach ar gearradh cáin air ar an 
ráta caighdeánach seachas Líne 403(a) thuas

Sonraí ar fhoinse(í) an ioncaim ag Líne 412(a)

Suim chomhlán ioncaim as foinsí nach bhfuil 
luaite aon áit eile

G   IONCAM EILE ÉIREANNACH
402

403 (a)

408

412 (a)

(c)

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, .,,(b) Méid na cánach asbhainte

H IONCAM DÍOLMHAITHE

I MUIRIR AGUS ASBHAINTÍ

415 (a) Ioncam faighte as an Scéim um Fhaoiseamh 
Ligean-Seomra .,, 00 .,, 00

Ioncam comhlán as Seirbhísí Cúram Leanaí 416 .,, 00 .,, 00

Suim Íocaíochtaí Cothabhála murar asbhaineadh cáin 
(fág aon suimeanna maidir le leanaí as an áireamh)

503 .,, 00 .,, 00

J   CREIDMHEASANNA CÁNACH PEARSANTA
Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile - Méid dlite do 2022 , . 00515 (a)

Creidmheas Cánach d'Fhostaithe - Cuir T sa bhosca má táthar á éileamh516

Madraí Treorach - Líon na Madraí treorach atá á gcoinneáil agat(b)

Creidmheas Cánach do Dhuine Dall - Cuir T sa bhosca más dlite518 (a)

Creidmheas Cánach i leith Ioncam arna Thuilleamh - Cuir T sa bhosca  
má táthar á éileamh

517

Luaigh ainm an mhic léinn  (a)

Méid íoctha do gach cúrsa ceadaithe
(Ná háirigh táillí riaracháin scrúdúcháin clárúcháin, 
caipitíochta, srl) 

(b)

, . 00 , . 00

Cuir T sa bhosca más cúrsa páirtaimseartha(c)

An líon Gaolta Cleithiúnacha

Creidmheas Cánach do Ghaol Cleithiúnach - Méid á éileamh ., 00 .00,520 (a)

(b)

Madraí cabhrach - Líon na Madraí cuitithe atá á gcoinneáil agat519 (a)

F IONCAM COIGRÍCHE (úsáid €)
302 Pinsin Choigríche

Méid na bPinsean Eile ar fad(b)

(a) Méid Pinsean Leasa Shóisialaigh .,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

527. Creidmheas Cúramóra Linbh do Dhuine Singil

Más mian leat éileamh a dhéanamh ar Chreidmheas Cúramóra Linbh do Dhuine Singil cuir an fhaisnéis seo a leanas ar fáil maidir 
le gach leanbh. Ní foláir an chuid seo a chomhlánú maidir le gach leanbh fiú má tá d’éileamh á géilleadh agat i bhfabhar duine eile

Leanbh 1 Leanbh 2
(a) Luaigh cineál an ghaoil atá agat leis an leanbh / na leanaí,  

.i. Athair, Máthair, Seantuismitheoir, Caomhnóir Dlíthiúil, srl

(v)  Má tá an leanbh os cionn 18 bliana d’aois luaigh ainm na háite teagaisc lánaimseartha, nó má tá an leanbh faoi éagumas 
luaigh nádúr an éagumais

(iv) UPSP an Linbh

(iii) Dáta Breithe an Linbh 

(i) Céadainm an Linbh

(ii) Sloinne an Linbh

Más tusa an príomhéilitheoir, comhlánaigh cuid (a). Más tusa an príomhéilitheoir ach níl tú ag scor leis an gcreidmheas i  
bhfabhar éilitheora thánaistigh, comhlánaigh codanna (a) & (b). Más éilitheoir tánaisteach tú, comhlánaigh codanna (a) & (c)

/ /L  L    M M    B  B  B B / /L  L    M M    B  B  B B
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Le comhlánú más duine tú (an príomhéilitheoir) atá ag scaradh leis  an gCreidmheasa Cúramóra Linbh do Dhuine Singil i bhfabhar 
duine eile. Luaigh

(b) Scaradh le hÉileamh ar Chreidmheas Cúramóra Linbh do Dhuine Singil

Le comhlánú más duine tú (an t-éilitheoir tánaisteach)atá ag éileamh an Chreidmheasa Chúramóra Linbh do Dhuine Singil toisc  
gur scair an príomhéilitheoir scaradh lena t(h)eidlíocht ar an gcreidmheas cánach

(c) Éileamh ar Chreidmheas Cúramóra Linbh do Dhuine Singil - Éilitheoir Tánaisteach

(i) Ainm agus seoladh an duine dá ngéilltear an creidmheas 
cánach seo, áirigh Eircode (más eol)

(ii) UPSP an duine sin (más eol) (iii) Dáta Breithe an duine sin (más eol)

(i) Sa bhliain dar críoch 31 Nollaig 2022 an raibh an leanbh / na leanaí ainmnithe thuas ina  
gcónaí leat ar feadh 100 lá ar a laghad 
(Nóta: i gcás linbh a rugadh i rith bhliain an éilimh, ní laghdófar líon na laethanta cáilitheacha  
(maidir leis an éilitheoir tánaisteach) ar bhonn pro rata)

(ii) Sa bhliain dar críoch 31 Nollaig 2022 an raibh tú i do chónaí le duine eile mar lánúin,  
cibé acu pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó i do chomhchónaí

NílTá

Leanbh 1 Leanbh 2

NílTá

NílTá(viii) An bhfuil an t-éileamh seo á dhéanamh maidir le leanbh neamhchónaitheach gur leanbh duine 
shingil a chónaíonn lasmuigh den Stát ach atá ag obair sa Stát é / í (m.sh. oibrí trasteorann)

(vii) Sa bhliain dar críoch 31 Nollaig 2022 an raibh tú i do chónaí le duine eile mar lánúin,  
cibé acu pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó i do chomhchónaí

NílTá

(vi) Sa bhliain dar críoch 31 Nollaig 2022 an raibh an leanbh / na leanaí ainmnithe thuas  
ina gcónaí leat ar feadh iomlán na bliana nó an chuid is mó di, .i. níos mó ná sé mhí
(Nóta: i gcás linbh a rugadh i rith na bliana laghdófar an fad ama ar bhonn pro rata)

NílTá

(iii) An bhfuil an t-éileamh seo á dhéanamh maidir le leanbh neamhchónaitheach gur 
leanbh duine shingil a chónaíonn lasmuigh den Stát ach atá ag obair sa Stát é / í  
(m.sh. oibrí trasteorann)

NílTá

(iv) Luaigh ainm agus seoladh an duine atá tar éis scaradh 
lena t(h)eidlíocht leis an gcreidmheas cánach a 
ghéilleadh i d’fhabhar, áirigh Eircode (más eol)

(v) UPSP an duine sin (más eol) (vi) Dáta Breithe an duine sin (más eol)
(Nóta: Ní féidir scaradh le creidmheas maidir le leanbh amháin a chónaíonn leat agus ag an am chéanna creidmheas a choinneáil 
do leanbh eile)

/ /L  L    M M    B  B  B B

/ /L  L    M M    B  B  B B

Tú Féin
Do Chéile nó 
Pháirtnéir Sibhialta

Creidmheas Cánach do Leanbh Faoi Éagumas - luaigh an líon 
leanaí faoi éagumas

528 (a)

An Dreasacht Athchóirithe Tí (DAT) Creidmheas cánach dlite 
don bhliain 2022 bunaithe ar d'éileamh DAT ar líne

531
, . 00 , . 00

(Nóta: chun cáiliú don chreidmheas seo, ba chóir duit foirm ICC1 chomhlánaithe a 
thíolacadh in éineacht le foirm ICC2 deimhnithe ag dochtúir)

(d) Dearbhaím gurb í an mhaoin ar cíos príomháit chónaithe phríobháideach mo chéile / mo
pháirtnéara shibhialta (PÁCP) sa bhliain 2022 nó nach í an mhaoin ar cíos mo PÁCP ach
úsáidim í le haghaidh oibre nó staidéir, agus
• níl gaol agam le mo thiarna talún mar thuismitheoir / leanbh nó leanbh / tuismitheoir, nó
• tá gaol le mo thiarna talún seachas mar thuismitheoir / leanbh nó leanbh / tuismitheoir, (mar shampla, siblíní, seantuismitheoir / 

garleanbh, aintín / uncail, neacht / nia, srl) agus tá an mhaoin cláraithe leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe (BTC) agus 
ní comhaontú ceadúnais í, amhail an scéim i leith Seomra ar Cíos

535. Creidmheas Cánach Cíosa
Tabhair do d’aire: Níl creidmheas cánach cíosa dlite má tá tú ag fáil tacaíocht tríd an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT) / Scéim 
Chóiríochta ar Cíos (SCC) nó aon Scéimeanna Tacaíochta Tithíochta Stáit eile maidir leis an tionóntacht nó sa chás go bhfuil do 
thiarna talún ina Aire Rialtais nó ina Choimisinéir Oibreacha Poiblí ar leis an mhaoin i gcáil oifigiúil, nó i gcás gur Údarás Tithíochta nó 
Comhlachas Tithíochta do thiarna talún. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach www.revenue.ie. Tú Féin

(a) Dearbhaím, maidir leis an tionóntacht / na tionóntachtaí seo, nach bhfuil aon íocaíocht 
tacaíochta cíosa á fháil agam ó scéim / comhlacht nó gníomhaireacht rialtais (mar shampla ICT / 
SCC). Cuir T sa bhosca / sna boscaí

(b) Dearbhaím nach Aire Rialtais ná Coimisinéir Oibreacha Poiblí é an tiarna talún ar leis an mhaoin 
i gcáil oifigiúil, agus nach Údarás Tithíochta, nó Comhlachas Tithíochta é. Cuir T sa bhosca / 
sna boscaí

(c) Dearbhaím gur íoc mé cíos faoi thionóntacht(aí) sa bhliain chánach 2022 Cuir T sa bhosca / sna 
boscaí

Roghnaigh (d) agus / nó (e) de réir mar is cuí chun iarratas a dhéanamh don chreidmheas seo. Mura mbaineann ceachtar 
de na roghanna thíos leat, níl tú incháilithe an Creidmheas Cánach Cíosa a éileamh. Cuir T sa bhosca / sna boscaí

Do Chéile nó 
Pháirtnéir Sibhialta
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L GNÓCHAIN CHAIPITIÚLA - Gnóchain Chaipitiúla don bhliain 1 Eanáir 2022 - 31 Nollaig 2022

,, . 00Breac isteach suim na comaoine
Éileamh ar Fhaoisimh - 
Do Chéile / Pháirtnéir Sibhialta (sonraigh)

806 (f)

Éileamh ar Fhaoisimh - Tú Féin (sonraigh)805 (f)

Costais i dTeach Altranais tabhaite i 2022 , . 00

Iomlán Asbhaintí, (Teach Altranais amháin) .i. suimeanna 
faighte ó údarás áitiúil, árachas liachta, srl

542
, . 00

Glanmhéid na gCostas a bhaineann le Teach 
Altranais ar a bhfuil faoiseamh cánach á éileamh

543
, . 00

Costais Sláinte ‘Eile’ tabhaithe i 2022546 , . 00
Iomlán Asbhaintí, (Costais Sláinte ‘Eile’ amháin)  
.i. suimeanna faighte ó údarás áitiúil, árachas liachta, srl

550
, . 00

Glanmhéid na gCostas Sláinte 'Eile' ar a bhfuil faoiseamh 
cánach á éileamh

551
, . 00

Comaoin Iomlán801 (I) ,, . 00

801 Tuairisc na Sócmhainní

Le héilimh ar chreidmheasanna cánach nó fhaoisimh 
breise nach bhfuil luaite aon áit eile

Breac isteach sonraí 

Luaigh an méid .,, .,,

An tsuim a íoctar i leith Costais Fiaclóireachta 
Neamhghnáthaimh i 2022 (de réir an Med 2)

544
, . 00

538 (a)

UPSP chónaitheora i dteach altranais(b)
(c) Ainm agus seoladh an Tí Altranais, 

áirigh Eircode (más eol) 

Costais Sláinte a thabhaigh tú féin (agus do chéile nó pháirtnéir sibhialta má ghearrtar cáin oraibh faoi Chómheasúnú)

Costais Sláinte Fíor-Ama a éilíodh cheana féin trí 
Chreidmheasanna Fíor-Ama in 2022

545 , . 00

(f) Uimhir Chlárúcháin leis an mBord um 
Thionóntachtaí Cónaithe (BTC) (más eol duit)

Sa chás go bhfuil an mhaoin ar cíos duit 
féin nó do Chéile nó do Pháirtnéir Sibhialta

Sa chás go bhfuil an mhaoin ar cíos 
do leanbh in oideachas tríú leibhéal

(g) Seoladh na maoine ar cíos (cuir an Eircode 
san áireamh) (ní mór don mhaoin seo a 
bheith suite laistigh den Stát)

(h) Ainm an tionónta

(i) Uimhir PSP an tionónta

(q) Uimhir PSP an tiarna talún (más eol duit)

(j) Dáta tosaigh na tionóntachta
(k) Má tháinig deireadh leis an tionóntacht in 2022, tabhair an 

dáta deiridh
(l) Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) Aitheantas Maoine 

(más eol duit)
(m) Suim chomhlán cíosa íoctha in 2022

/ /L  L    M M    B  B  B B/ /L  L    M M    B  B  B B

/ /L  L    M M    B  B  B B/ /L  L    M M    B  B  B B

(n) Seoladh an Tiarna Talún / Ghníomhaireacht,
 más eol duit (cuir an Eircode san áireamh)

(o) Cuir T sa bhosca ma tá do thiarna talún neamhchónaitheach

(p) Má íocadh an cíos le gníomhaire, 
tabhair ainm agus seoladh an 
tiarna talún (más eol duit)

, . 00 , . 00

Tú Féin Do Chéile nó Pháirtnéir Sibhialta

(e) Dearbhaím go n-úsáideann mo leanbh an mhaoin ar cíos chun críocha oibre nó staidéir sa bhliain 
2022 agus go raibh sé nó sí faoi bhun 23 mbliana d'aois sular thosaigh sé nó sí ar oideachas tríú leibhéal; níl gaol leis an tiarna 
talún agus tá an mhaoin cláraithe leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe (BTC) agus ní scéim Seomra ar Cíos atá ann
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(f)  Méid an fhormhuirir dlite faoi Alt 1084 de bharr comhdú déanach an tuairisceáin seo .,, 00

(e) Méid na cánach ró-íoctha don tréimhse seo

(d) Méid na cánach iníoctha don tréimhse seo

.,, 00

.,, 00

(Nóta: Is é seo an méid cánach atá iníoctha nó ró-íocaíocht cánach, arna choigeartú le haghaidh aisíocaíochta, nó  
fritháirimh cánach arna shiarchoinneáil ag an bhfoinse cheana féin ag na Coimisinéirí Ioncaim. Mura bhfuil ann  
d'aisíocaíocht nó fritháireamh, beidh an méid seo mar in (c)(i) nó (c)(ii) thuas)

P - FÉINMHEASÚNÚ DÉANTA FAOI CHAIBIDIL 4 DE CHUID 41A 
Ní mór Féinmheasúnú ag an duine inmhuirearaithe lena mbaineann an tuairisceán a bheith curtha san áireamh sa tuairisceán seo. 
Má theipeann ar dhuine aonair Féinmheasúnú a dhéanamh, féadfar pionós €250 a ghearradh air / uirthi

(a) Méid ioncaim nó brabúis a éiríonn don tréimhse seo

(v) Méid an ÁSPC inmhuirir don tréimhse seo – céile nó paírtnéir sibhialta

(iv) Méid an ÁSPC inmhuirir don tréimhse seo – tú féin

(ii) Méid an MSU inmhuirir don tréimhse seo – tú féin

(i)  Méid na Cánach Ioncaim inmhuirir don tréimhse seo

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

936. Féinmheasúnú – Cáin Ioncaim

(b) Méid na cánach inmhuirir don tréimhse seo

(iii) Méid an MSU inmhuirir don tréimhse seo – céile nó paírtnéir sibhialta

.,, 00

.,, 00

(vi) Méid na cánach iomlán inmhuirir don tréimhse seo .,, 00

(c) (i)  Méid na cánach iníoctha don tréimhse seo roimh aisíoc / fritháireamh ag (c)(iii) thíos

(ii) Méid na cánach ró-íoctha don tréimhse seo roimh aisíoc / fritháireamh ag (c)(iii) thíos

(iii) Méid an aisíoca (nó fhritháirimh) as cáin siarchoinnithe ag an bhfoinse

.,, 00

.,, 00

.,, 00

NÁ DÉAN DEARMAD 
Má chuireann tú an tuairisceán seo isteach chuig na Coimisinéirí Ioncaim ar nó roimh an  

31 Lúnasa 2023, ní bheidh ort an painéal Féinmheasúnaithe a chomhlánú

(Nóta: Ní mór meid aon cháin coinnithe siar ag an bhfoinse aisíochta (m.sh. aisíocaíocht eatramhach PSWT) nó 
fritháirithe a chur isteach anseo)

(Nóta: Is é seo an méid cánach atá iníoctha nó an ró-íocaíocht cánach don tréimhse, a ríomhtar trí mhéid na 
gcreidmheasanna cánach atá ag dul duit a bhaint den mhéid cánach inmhuirearaithe ((b)(vi) thuas). Áirítear le 
creidmheasanna míreanna soiléire amhail an creidmheas cánach pearsanta nó an creidmheas cánach fostaí, agus 
míreanna níos lú soiléire amhail Cáin Shiarchoinneálach ar Dhíbhinní (DWT) coinnithe siar / asbhainte, DIRT coinnithe siar  
ag an bhfoinse, ÍMAT a ghearrtar ar ioncam Sceidil E agus Cáin Shiarchoinneálach ar Sheirbhísí Gairmiúla (PSWT).  
Is é seo an méid PSWT coinnithe siar / asbhaintea ghearrtar ort roimh aisíocaíochtaí eatramhacha)

(Nóta: Is é seo an méid cánach ioncaim, MSU agus ÁSPC atá inmhuirearaithe)

(Nóta: Is é seo an méid ÁSPC atá inmhuirearaithe ar do chuid ioncaim trádála agus infheistíochta amháin. Ná chuir san 
áireamh ÁSPC atá dlite ar d'ioncam fostaíochta Éireannach)

(Nóta: Is é seo an méid MSU atá inmhuirearaithe ar iomlán do chuid ioncaim (lena n-áirítear ioncam fostaíochta agus 
ioncam pinsean as ar asbhaineadh MSU ag an bhfoinse))

(Nóta: Is é seo an méid cánach ioncaim a ghearrtar ar an ioncam thuas, tar éis asbhaintí, faoiseamh, agus liúntas a chur 
san áireamh, ach roimh chreidmheasanna cánach amhail an creidmheas cánach pearsanta, costais liachta, srl, más ann 
dóibh, a chur san áireamh)

(Nóta: Is é seo do mhéid ioncaim iomlán le haghaidh na bliana seo roimh asbhaintí, faoisimh nó liúntais, más ann dóibh, 
a chur san áireamh. Cuimsíonn ioncam iomlán foinsí ioncaim as fostaíochtaí, pinsin, íocaíochtaí na Roinne Coimirce 
Sóisialaí agus ioncam, cíosa agus infheistíochta, maraon le hioncam féinfhostaíochta. Má tá ioncam trádála nó gairmiúil á 
thuilleamh agat, is é seo an glanbhrabús coigeartaithe tar éis costas gnó ach roimh chaillteanais arna dtabhairt ar aghaidh 
nó liúntais chaipitil a chur san áireamh)

N  FÁLTAIS CHAIPITIÚLA 

(Nóta: 1. Más mó luach tabhartais nó oidhreachta, arna chur le luach sochar inchomhiomlánaithe roimhe (más ann) faighte 
ar nó tar éis 5 Nollaig 1991 laistigh den ghrúpa céanna, ná 80% den tairseach iomchuí, ní foláir Tuairisceán 
Cánach ar Fháltais Chaipitiúla a dhéanamh. 

2. Glactar leis gur ar dháta an tabhartais a fuarthas an tabhartas. Glactar leis gur ar an dáta a fuair duine bás a 
fuarthas oidhreacht)

Má fuair tú tabhartas nó oidhreacht i 2022, cuir T sa bhosca825 Tú Féin Do Chéile nó 
Pháirtnéir Sibhialta

Glanghnóchan Inmhuirir

Tar éis Díolúine Phearsanta (uasmhéid €1,270 do gach 
céile / páirtnéir sibhialta agus níl in-aistrithe)  
(Nóta: ní foláir caillteanais ar a n-áirítear caillteanais ar aghaidh a úsáid ar dtús)

816

,, . 00,, . 00

Tú Féin Do Chéile nó 
Pháirtnéir Sibhialta

Breac isteach suim na comaoine ,, . 00
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(a) Méid na ngnóchan inmhuirir a éiríonn don tréimhse seo

(ii) Iarmhéid chánach ró-íoctha don tréimhse seo

(g) (i) Iarmhéid chánach iníoctha don tréimhse seo

(f) Méid na cánach íoctha díreach leis an Ard-Bhailitheoir don tréimhse seo

(d) Méid an fhormhuirir dlite faoi Alt 1084 de bharr comhdú déanach an tuairisceáin seo

(c) Méid na cánach iníoctha don tréimhse seo

(b) Méid na cánach inmhuirir don tréimhse seo

DEARBHAÍM gurb é seo thuas m’Fhéinmheasúnú do Cháin Ghnóchan Caipitiúil na bliana 2022

Dáta

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

Síníu

Stádas an tSínitheora

937. Féinmheasúnú – Cáin Ghnóchan Caipitiúil 

(e) Méid an fhormhuirir dlite faoi Alt 1084 de bharr neamhchomhlíonadh le riachtanais CMÁ

(Nóta: Is é seo an méid gnóthachan inmhuirir don tréimhse seo, lúide faoisimh, más ann dóibh, a laghdaíonn an 
gnóthachan inmhuirir)

(Nóta: Is é seo an méid cánach atá inmhuirearaithe ar an ngnóthachan inmhuirir tar éis asbhaintí, faoiseamh nó liúntas a 
chur san áireamh, más ann dóibh, m.sh. liúntas pearsanta nó aistriú gnó chuig cuideachta)

(Nóta: Is é seo an méid cánach atá dlite aon Fhaoiseamh Scoir nó Chreidmheasa do Cháin Eachtrach arna híoc a bhaint 
as cáin inmhuirearaithe)

(Nóta: Féach an Nóta ag 936(f))

(Nóta: Féach an Nóta ag 936(g))

(Nóta: Cuirtear isteach anseo an méid cánach dírí a íoctar don bhliain móide na méideanna ó bhliain eile nó ó chineál 
cánach eile, más ann dóibh, go mb'fhéidir go bhfuil siad curtha do shochar sa bhliain)

(g) Méid an fhormhuirir dlite faoi Alt 1084 de bharr neamhchomhlíonadh le riachtanais 
Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) 

(h) (i) Méid na cánach íoctha díreach leis an Ard-Bhailitheoir don tréimhse seo

(i) (i) Iarmhéid chánach iníoctha don tréimhse seo

(ii) Iarmhéid chánach ro-íoctha don tréimhse seo

DEARBHAÍM gurb é seo thuas m’Fhéinmheasúnú do Cháin Ioncaim na bliana 2022

Dáta

.,, 00

.,, 00

.,, 00

Síníu

Stádas an tSínitheora

(Nóta: Má loictear do dhualgais íoca agus tíolactha CMÁ a chomhlíonadh, beidh formhuirear mar thoradh air. Ba cheart 
an méid atá iníoctha i d'Fhéinmheasúnú a mhéadú 10% mar sin, faoi réir uasmhéid méadaithe €63,485. Nuair a thugtar an 
CMÁ suas chun dáta ina dhiaidh sin, cuirfear teorainn leis an bhformhuirear arb ionann í agus an méid dliteanais CMÁ atá 
iníoctha)

(Nóta: Is é seo an méid cánach a íocadh cheana féin leis an Ard-Bhailitheoir, .i. an Réamhcháin a íocadh le haghaidh 
2022. Ná chuir íocaíochtaí comhardaithe san áireamh ann. Tá na híocaíochtaí seo dlite anois agus beidh ort iad a íoc 
nuair a chuirfidh tú isteach an tuairisceán seo)

(Nóta: Is é seo an méid cánach iníoctha ag (d) thuas, móide méid aon fhormhuirear dlite ag (f) nó (g), lúide an méid
cánach atá íoctha cheana féin ag (h)(i) agus an méid cánach iarchurtha ag (h)(ii))

(Nóta: Is é seo an méid cánach ró-íoctha ag (e) thuas, lúide méid aon fhormhuirear dlite ag (f) nó (g), móide an méid 
cánach atá íoctha cheana féin ag (h)(i) agus an méid cáin iarchurtha ag (h)(ii))

.,, 00

(ii) Méid na cánach a cuireadh siar faoi Alt 657(6A) .,, 00

/ /L  L    M M    B  B  B B

/ /L  L    M M    B  B  B B

(Nóta: Má tá an tuairisceán seo á chomhdú agat tar éis an dáta tuairisceáin atá sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe, 
gearrfar formhuirear ort de bharr comhdaithe dhéanaigh
Mura gcomhdaíonn tú an tuairisceán in am, gearrfar formhuirear ort anuas ar an gcáin atá dlite

• 5% den cháin atá dlite nó €12,695, cibé acu sin is lú, nuair a chuirtear isteach an tuairisceán laistigh de dhá 
mhí tar éis an dáta dlite

• 10% den cháin atá dlite nó €63,485, cibé acu sin is lú, nuair a chuirtear isteach an tuairisceán níos mó ná 
dhá mhí tar éis an dáta dlite)
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LEATHANACH 10

Sonraí Bainc
Más mian leat go n-íocfaí aon aisíocaíocht díreach chuig do chuntas bainc, tabhair sonraí do chuntais bhainc le do thoil 

Limistéar Aonair d'Íocaíochtaí Euro (SEPA)
Tá Uimhreacha Idirnáisiúnta Chuntas Bainc (IBAN) agus Cóid Aitheantais Bainc (BIC) curtha in ionad uimhreacha cuntais agus 
cóid sórtála. Tá na huimhreacha seo ar fáil de ghnáth 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 coigríche nach bhfuil ina bhall de SEPA

UICB (Uasfhad 34 carachtar)

CAB (Uasfhad 11 carachtar)

Má tá tú pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta agus roghnaigh tú Cómheasúnú do 2022, déan sonraí cuntais bhainc do chéile nó do 
pháirtnéara shibhialta a chur ar fáil

UICB (Uasfhad 34 carachtar)

CAB (Uasfhad 11 carachtar)

(Nóta: Íocfar aon aisíocaíocht Cánach chuig an cuntas bainc seo mura gcuirtear a mhalairt in iúl)

Léiriú Amhrais mar a fhoráiltear le hAlt 959P

Má tá amhras dáiríre ort maidir le cur i bhfeidhm an dlí chánaigh in aon ábhar i do thuairisceán, cuir x sa bhosca agus  
tabhair sonraí faoin rud atá i gceist sna réimsí iontrálacha thíos

(a) Tabhair sonraí iomlán na bhfíricí agus na gcúinsí faoin ábhar lena mbaineann an Léiriú Amhrais

(b) Sonraigh an t-amhras, bonn an amhrais agus an dlí cánach as a dtagann an t-amhras

(c) Sonraigh an tsuim chánach atá in amhras maidir leis an tréimhse 
inmhuirearaithe lena mbaineann an Léiriú Amhrais

(d) Liostaigh na doiciméid tacaíochta atá á gcur isteach maidir leis an ábhar bainteach. Is ceart na doiciméid seo a bheith leis an 
tuairisceán seo

(e) Sonraigh aon treoirlínte ag na Coimisinéirí Ioncaim ar chomharlaigh tú i dtaobh cur i bhfeidhm an dlí i gcúinsí cosúla

.,, 00

(Is le haghaidh fíor-Léiriú Amhrais amháin atá ann rannán seo, arna fhoráil ag Alt 959P. Ná húsáidtear é le haghaidh nótaí
ginearálta ná nótaí tráchta)

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


ÍOC AGUS TÍOLAIC - 31 DEIREADH FÓMHAIR 2023
Léigh an t-eolas tábhachtach ar an leathanach seo roimh a chomhlánaítear an duillín pá lastall

Modhanna ÍocaíochtaTÁBHACHTACH

Féadtar íocaíocht a dhéanamh i leith dliteanas cánach ar cheann de na modhanna seo a leanas:

1. Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)
Féadfaidh custaiméirí ROS íocaíochtaí a dhéanamh ar líne le ROS. Chun teacht ar ROS nó chun cláru le haghaidh ROS, cliceáil ar an 
nasc ROS ar leathanach baile na gCoimisinéirí Ioncaim ar www.revenue.ie.

2. moChúrsaí 
Féadann custaiméirí a úsáideann moChúrsaí íocaíochtaí a dhéanamh ar líne ach cliceáil ar an nasc moChúrsaí ar leathanach baile na 
gCoimisinéirí Ioncaim. Féadtar clárú le haghaidh moChúrsaí ar an nasc “Cláraigh le haghaidh moChúrsaí” ar www.revenue.ie. Beidh do 
UPSP agus pasfhocal ag teastáil chun íocaíocht a dhéanamh.
Féadtar íocaíochtaí a dhéanamh ar líne le:
- cárta dochair nó cárta creidmheasa
- dochar aon uaire – ‘Treoir Dochair Aonair’ – ag baint úsáid as cuntas bainc.

3. Dochar Díreach
Chun eolas a fháil ar an gcaoi le Réamhcháin Ioncaim a íoc le Dochar Díreach míosúil, féach ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim ag 
www.revenue.ie nó glaoigh ar an líne chabhrach ar 01 738 3663. Tabhair do d’aire nach mbaineann an áis Dochair Dhírigh ach amháin le 
Réamhcháin agus gur chóir gach iarratas ar Dhochar Díreach a dhéanamh ar líne trí ROS ach úsáid a bhaint as an nasc Dochar Díreach 
ar an scáileán Mo Sheirbhísí. 

4. Seic
- Comhlánaigh an Ráiteas ar Ghlan-dliteanais ar an duillín pá chun a chinntiú go leithdháiltear d'íocaíocht Cánach Ioncaim ar na blianta  
  cánach cearta.
- Cinntigh go bhfuil suim an tseic comhionann leis an tsuim iomlán sa bhosca ‘Glansuim Iomlán’ ar an duillín pá.
- Bíodh do sheic iníoctha leis an Ard-Bhailitheoir.
- Seol an duillín pá comhlánaithe agus do sheic ar aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir, Bosca Oifige Poist 354, Luimneach.
- Tabhair do d’aire gur féidir le híocaíochtaí le seic níos mó ama a thógáil le próiseáil agus le nuashonrú ar do thaifead custaiméara.
- Is é an bealach is tápúla agus is sábháilte chun d’íocaíocht a dhéanamh ná ar líne ag baint úsáide as ROS nó moChúrsaí.

-  Cinntigh go gcuireann tú do dhóthain ama ar leataobh – trí lá ar a laghad – le go mbainfidh d’íocaíocht oifig an Ard-Bhailitheora amach 
faoin dáta dlite.

-  Gearrtar muirear úis ar cháin a íoc go déanach.

- Má loictear cáin a íoc, nó íocaíocht a dhéanamh in am, féadfaidh sé go ndéanfar bailiú forfheidhmiúcháin tríd an Sirriam, imeachtaí Cúirte 
nó Fógra Astaithe.

Tá costais ag baint le forfheidhmiúchán, sa bhreis ar aon ús a ghearrtar.

FIOSRUITHE
Ba chóir aon fhiosruithe i leith dliteanais a chur chuig d’oifig áitiúil de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.
Ba chóir aon fhiosruithe i leith íocaíochta a chur chuig an Ard-Bhailitheora, Teach an tSáirséalaigh, Sráid Phroinséis, Luimneach V94 R972.

An Tábhacht le hÍocaíochtaí Prasa
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FÉACH DUILLÍN PÁ AR CHÚL

https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
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ÍOC AGUS TÍOLAIC
31 Deireadh Fómhair 2023

Ainm UPSP

Féach ar an eolas thíos agus lastall roimh a chomhlánaítear an Ráiteas ar Ghlan-DliteanaisTÁBHACHTACH

De réir an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 tá dualgas ort an tuairisceán agus íocaíocht seo a leanas a thíolacadh ar 
nó roimh an 31 Deireadh Fómhair 2023:

Réamhcháin don bhliain mheasúnaithe 2023 lena n-áirítear ranníocaíochtaí i leith Muirir Shóisialaigh Uilíoch

Aon iarmhéid Cánach Ioncaim dlite don bhliain mheasúnaithe 2022 a íoc

Tuairisceán Ioncaim agus Gnóthachain Chaipitiúla don bhliain mheasúnaithe 2022

Cén chaoi leis an duillín pá a chomhlánú

Comhlánaigh an Ráiteas ar Ghlan-dliteanais ar an duillín pá thíos chun a chinntiú go leithdháiltear d'íocaíocht Cánach Ioncaim gan mhoill 
ar na blianta cánach cearta. Ní mór duit an Ráiteas ar Ghlan-dliteanais a chomhlánú, is cuma má tá tú ag úsaid ceann de na háiseanna 
íoca ar líne ar ROS nó moChúrsaí nó má tá tú ag íoc le dochar díreach nó le seic. Féach lastall na roghanna íocaíochta atá ar fáil duit. 
Tabhair do d’aire gurb é an bealach is tapúla agus is sábháilte chun d'íocaíocht Cánach Ioncaim a dhéanamh ná ar líne ag baint úsáide 
as ROS nó moChúrsaí. Nuair a bheidh sé críochnaithe, seol an duillín pá ar aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir, Bosca Oifige Poist 354, 
Luimneach. 

Cuir suim isteach sa spás cuí ar an Ráiteas ar Ghlan-dliteanais le haghaidh na nithe seo a leanas:

1. Suim Chomhardaithe 2022
Cuir isteach aon iarmhéid Cánach Ioncaim amuigh don bhliain mheasúnaithe 2022. Ba chóir cáin a íocadh cheana féin don bhliain seo 
a chur san áireamh agus suim an iarmhéid amuigh á ríomh.
Má tá sé ríofa agat go bhfuil creidmheas dlite duit don bhliain seo, cuir isteach an tsuim agus cuir tic sa bhosca (x) le cur in iúl gur creidmheas é 
an luach. Déanfar an creidmheas a fhritháireamh go huathoibríoch i gcoinne aon dliteanais do bhlianta eile ar an Ráiteas ar Ghlan-dliteanais.

2. Réamhcháin 2023
Is é an íocaíocht réamhchánach is lú a bhfuil dualgas ort a dhéanamh ná suim atá cothrom leis an gcuid is lú de 90% de do Dhliteanas 
Cánach Ioncaim iomlán deiridh i leith 2023 nó 100% don dliteanas deiridh atá agat i leith 2022. Má tá tú ag íoc do Réamhcháin 2023 le 
Dochar Díreach míosúil, fág an bosca seo glan.

3. GLANSUIM IOMLÁN
Ba chóir gurbh ionann an Glansuim Iomlán agus suim iomlán na ndearbhuithe atá á ndéanamh agat do na tréimhsí thuas.
Má tá sé ríofa agat nach bhfuil aon Réamhcháin 2023 nó Suim Chomhardaithe 2022 agat, cuir '0' amháin isteach sa bhosca cuí
don chatagóir sin ar an Ráiteas ar Ghlan-dliteanais.

NÓTA TÁBHACHTACH:
Má thíolacann tú an tuairisceán seo in am, ach más rud é ag dáta tíolactha gur loic tú do thuairisceán Cánach Maoine Áitiúil (CMÁ) a 
thíolacadh, nó má loic tú an CMÁ dlite a íoc nó socrú íocaíochta comhaontaithe a dhéanamh, ba chóir formhuirear a chur leis an dliteanas 
deiridh. Dá bhrí sin, ba cheart an méid atá iníoctha i d'Fhéinmheasúnú a mhéadú 10%. Nuair a thugtar an CMÁ suas chun dáta ina dhiaidh 
sin cuirfear teorainn leis an bhformhuirear arb ionann é agus an méid dliteanais CMÁ lena mbaineann. Chun cabhair a fháil, glaoigh ar an 
mBrainse CMÁ ar 01 738 3626 (Poblacht na hÉireann amháin) nó +353 1 738 3626 (taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann).
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Cuir X sa 
bhosca 

thuas más 
creidmheas é 
Cáin Ioncaim 

2022

P&F
UGLANSUIM IOMLÁN

1 + 2 THUAS

Cáin Ioncaim Suim Chomhardaithe 2022

Cáin Ioncaim Réamhcháin 2023

€ Ráiteas ar Ghlan-Dliteanais
Euro iomlán amháin - NÁ CUIR CENT ISTEACH
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€ Duillín Pá

UPSP:

Ainm:

Má tá tú ag íoc le seic, ba chóir go mbeadh suim an tseic comhionann leis an tsuim iomlán sa ‘Ghlansuim Iomlán’
Síniú: Dáta:


