
Foirm Éilimh le comhlánú ag éilitheoir neamhchónaitheach
Foirm Éilimh um Aisíocaíocht Chánach i leith Comhaontuithe Úis

Foirmeacha IC7 (Duine aonair) 
Seol an fhoirm seo ar ais chuig:
An Fho-Rannóg Éileamh Idirnáisiúnta,
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim,
An tAonach, Co. Thiobraid Árann, E45 T611,  
Éire.
Uimhir Fhóin: +353 1 7383680
Ríomhphost: intclaims@revenue.ie

Ainm an éilitheora: (BLOCLITREACHA)
Ainm Iomlán:

Uimhir Thagartha Cánach Eachtraí

Uimhir Thagartha an Chomhaid leis 
na Coimisinéirí Ioncaim: (Más eol.)

Seoladh:

Uimhir Fhóin:

Ríomhphost:

Gníomhaire (i gcás fiosruithe le seoladh chuige 
nó chuici)

Ainm:

Seoladh:

Uimhir Fhóin:

Ríomhphost:

Is le haghaidh úsáid oifigiúil amháin 
atá an spás seo
Uimhir an 
Bharántais:

Suim: €

Seiceáilte 
ag:

Dáta:

Ceadaithe 
ag:

Dáta:

CEIST: FREAGRA:
1 Sonraigh ainm, seoladh agus uimhir tagartha cánach 

Éireannach an eintitis Éireannaigh atá ag déanamh na 
n-íocaíochtaí.

2 Sonraigh an gaol atá agat, má tá gaol ann, leis an eintiteas 
Éireannach atá ag déanamh na n-íocaíochtaí.

3 Deimhnigh go ndéantar na híocaíochtaí ar ‘bhonn 
neamhthuilleamaíoch’.

4 Sonraigh ráta na n-íocaíochtaí.

5 Sonraigh dáta na chéad íocaíochta.

6 Sonraigh tréimhse an Chomhaontaithe.

7 An bhfuil an íocaíocht atá i gceist ag teacht aníos ó Bhuan-
Fhoras nó ó bhonn seasta atá á choinneáil agat in Éirinn?

LE COMHLÁNÚ AG NA HÚDARÁIS CHÁNACH I DTÍR DO CHÓNAITHEACHTA
Dearbhaím go bhfuil / raibh an duine aonair thuasluaite cónaitheach in  
ar feadh na mblianta cánach (sonraigh na blianta)   agus go bhfuil an  
t-ioncam lena mbaineann an t-éileamh seo
faoi réir cánach faoin uimhir tagartha cánach 
Sínithe:   Grád:   Dáta:          /           /
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Dearbhaím go bhfuil / raibh (scrios de réir mar is cuí) mé cónaitheach in    (sonraigh an tír) chun 
críocha an Chomhaontaithe um Chánachas Dúbailte ag Éirinn leis an tír sin le linn na bliana / mblianta cánach inar 
saothraíodh an t-ioncam.  
Dearbhaím chomh maith go bhfuil mé i dteideal go tairbheach an ioncaim atá mar ábhar don éileamh seo agus nach bhfuair 
mé aon chreidmheas i leith aon chánach Éireannaí a íocadh in    (sonraigh tír na Cónaitheachta).
Sínithe       Dáta         /          /           

An tSuim a Éilítear in €:     i gcás aisíocaíocht a éileamh ar cháin Éireannach ar íocaíochtaí a rinneadh 
cheana *Féach breis nótaí lastall                                                                
SONRAÍ ÍOCAÍOCHTA - Comhlánaigh an rannán seo  (Déanfar na haisíocaíochtaí ar fad in Euro)
Ainm an Bhainc: Ainm an Chuntais:
Seoladh: IBAN: 

BIC:



Léitear na nótaí seo in éineacht leis an bhFoirm Éilimh um Aisíocaíocht Chánach i leith
Comhaontuithe Úis  

Foirm IC7 (Duine aonair) 
Céard iad na doiciméid tacaíochta atá le seoladh isteach agam le m’éileamh?
Teastaíonn na doiciméid bhreise seo a leanas chomh maith, nuair is cuí, nuair atá cáin a 
íocadh á héileamh:

• Ní mór cóip den Comhaontú Úis sínithe ag an dá pháirtí a thíolacadh
• Ní mór Foirm Éilimh R185 comhlánaithe a thíolacadh nuair atá aisíocaíocht chánach asbhainte á
héileamh i leith na n-íocaíochtaí úis.

I gcás cónaitheoirí SAM:
Teastaíonn deimhniú cónaitheachta chun críocha cánach na Stát Aontaithe (Form 6166) i leith gach 
bliain a éilítear. Tá an fhoirm seo ar fáil ó The Department Of The Treasury, Internal Revenue Service, 
Philadelphia, PA 19255, U.S.A.  Logáil isteach ar www.irs.gov chun cur isteach ar an Form 6166.
I gcás chónaitheoirí na Spáinne:
Teastaíonn an deimhniú Cónaitheachta (Residencia Fiscal en España). Tá an fhoirm seo ar fáil ó Údaráis 
áitiúla Chánach na Spáinne.

Nótaí Breise:
Teorainneacha Ama chun Éileamh a Dhéanamh
Faoi Alt 17 den Acht Airgeadais, 2003, tugadh isteach teorainneacha nua ama chun éilimh aisíocaíochta a 
thíolacadh do Choimisinéirí Ioncaim na hÉireann, is é sin ní fhéadtar éilimh a dhéanamh ach amháin taobh 
istigh de 4 bliana ó dheireadh na bliana féilire inar asbhaineadh an cháin.

Díolúine ó Cháin ar Íocaíochtaí Úis

Ba chóir d’éilitheoir breithniú a dhéanamh ar cé acu an gcomhlíonann siad na coinníollacha le haghaidh 
díolúine ó cháin iarchoimeádta ar ús faoi Alt 246(3) den ACC 1997. Foráiltear faoin reachtaíocht go gceadaítear 
na díolúintí seo go huathoibríoch agus nach bhfuil ceadú roimh ré ag teastáil ó na Coimisinéirí Ioncaim, 
seachas don díolúine faoi alt 246(3)(d) den ACC 1997. Féadtar tuilleadh eolais a fháil in https://www.revenue.
ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-08/08-03-06.pdf ina leagtar 
amach treoir, nósanna imeachta agus prionsabail chun cabhair a thabhairt do cháiníocóirí na díolúintí seo a 
oibriú.

Comhaontuithe um Chánachas Dúbailte (“CCD”)

D’fhéadfadh Comhaontuithe um Chánachas Dúbailte na hÉireann teorainn a chur ar an ráta cánach 
Éireannach a fhéadtar a ghearradh ar íocaíochtaí úis a dhéantar le cónaitheoir pháirtí conartha. I dteannta na 
ndíolúintí in alt 246(3) den ACC 1997, leagtar amach i gcuid 9 den Lámhleabhar Cánach agus Dleachta 08-03-
06 an próiseas féindheimhniúcháin a fhorálann go bhféadtar cáin a iarchoinneáil ag an ráta CCD ó ús íoctha 
do chónaitheoirí pháirtí conartha, seachas an ráta caighdeánach 20%. Féach ar an treoirleabhar Tax and Duty 
Manual 08- 03- 06 le cinntiú an bhfuil tú in ann leas a bhaint as forálacha chuid 9.

An chaoi lena ndéanfar aisíocaíochtaí
Déanfar na híocaíochtaí uile go leictreonach le Cuntas Bainc sonraithe (féach an chuid ar Leathanach 1).

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.
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.

http://www.irs.gov
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-08/08-03-06.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-08/08-03-06.pdf
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

