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FOIRM QAD1

NOCHTADH SEACHANTA CÁILITHEACH
Nochtadh agus Dearbhú de réir Alt 811D den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Comhlánaigh agus seol an fhoirm seo ar ais chuig oifig áitiúil na gCoimisinéirí Ioncaim.

Is féidir clúdach litreach ar bith a úsáid, agus scríobh “Saorphost” os cionn an tseolta, NÍL 
STAMPA RIACHTANACH

D’fhonn gur Nochtadh Seachanta Cáilitheach a bheadh ann chun críocha Alt 811D den Acht 
Comhdhlúite Cánacha, 1997, ní mór an fhoirm seo a chomhlánú agus is gá í a sheoladh chuig na 
Coimisinéirí Ioncaim mar aon leis na nithe seo a leanas:

• íocaíocht ar aon cháin dlite i ndáil le haon cheist atá sa nochtadh; agus
• íocaíocht ar aon ús dlite ar an íocaíocht dheireanach na cánach sin.

Ní féidir ‘nochtadh seachanta cáilitheach’ a dhéanamh ach i ndáil le hidirbheart a tosaíodh tar éis 
an 23 Deireadh Fómhair 2014.

NÍ MÓR DON CHÁINÍOCÓIR AN FHOIRM SEO A SHÍNIÚ

TABHAIR FAOI DEARA: I gcás go mbíonn níos mó ná duine aonair amháin ina pháirtí 
leis an idirbheart atá mar ábhar leis an nochtadh, ní mór do gach páirtí an fhoirm seo a 
chomhlánú agus a shíniú.
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1. Sonraí Cáiníocóra (COMHLÁNAIGH i mBLOCLITREACHA LE DO THOIL) 
(Má bhíonn tuilleadh spáis ag teastáil, lean ar aghaidh ar Fhoirm QAD1 (bileog leanúnachais))

Ainm Iomlán:

Seoladh:

Ríomhphost:

Teileafón:

Uimhir PSP / Uimhir Thagartha Cánach:

Uimhir Aitheantais an Chomhairleora Cánach (TAIN) 
más infheidhmithe:
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2. Sonraí Idirbhearta 
(Má bhíonn tuilleadh spáis ag teastáil, lean ar aghaidh ar Fhoirm QAD1 (bileog leanúnachais))

Ainm (más ann dó) a thugtar ar an idirbheart:

Ceanncánach/cinnchánacha:

Dáta Tosaithe an Idirbhirt:

Cáin: 
(feic nóta 3)

Ús dlite ó                                      go  

Ús:

Íocaíocht(aí) déanta cheana, más ann dó:

L L M M B B B B

€ .00

€ .00

€ .00

3. Cur síos Mionsonraithe ar an Idirbheart 
  (Má bhíonn tuilleadh spáis ag teastáil, lean ar aghaidh ar Fhoirm QAD1 (bileog leanúnachais))
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4. Forálacha Ábhartha na nAchtanna / Cinnchánacha / Tréimhsí (feic nóta 1) 
(Má bhíonn tuilleadh spáis ag teastáil, lean ar aghaidh ar Fhoirm QAD1 (bileog leanúnachais))

5. Cáipéisí agus Foirmeacha 
(Má bhíonn tuilleadh spáis ag teastáil, lean ar aghaidh ar Fhoirm QAD1 (bileog leanúnachais))

Líon na bhFoirmeacha QAD1 (bileoga leanúnachais) a úsáideadh:

Liostaigh na cáipéisí ar fad a áirítear sa Nochtadh seo:
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7. Dearbhú 
Dearbhaím leis seo go bhfuil gach ní atá sa nochtadh seo ceart agus slán, ar feadh  
m’eolais, mo chuid faisnéise agus mo thuairime.

Sínithe:

Priontáil Ainm:

Finné:

Priontáil Ainm:

Dáta: L L M M B B B B

Is féidir Foirm QAD2 a chomhlánú agus a sheoladh isteach leis an bhFoirm QAD1 seo i gcás gur 
mian leis an gcáiníocóir méid an fhormhuirir a thabhairt le fios a chreideann siad atá infheidhmithe 
ina gcás.

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.

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.

6. Nochtadh Éigeantach

An idirbheart in-nochta faoin réimeas Nochtadh Éigeantach atá san idirbheart lena mbaineann 
an Fhoirm QAD1 seo?

 Is ea Ní hea (Cuir isteach X de réir mar is cuí)

Más ‘ea’, ar sannadh Uimhir Idirbhirt leis an idirbheart faoin réimeas Nochtadh 
Éigeantach?

 Sannadh Níor sannadh (Cuir isteach X de réir mar is cuí)

Má ‘Sannadh’, tabhair an Uimhir Idirbhirt

‘Murar sannadh’, ar seoladh an Fhoirm MD7 chomhlánaithe chuig na 
Coimisinéirí Ioncaim?

 Seoladh Níor seoladh (Cuir isteach X de réir mar is cuí)

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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Nótaí
1.  Féadfar Foirm QAD1 a úsáid chun nochta seachanta cáilitheach a dhéanamh i gcás, 

seachas ar cheann de na forálacha frithsheachanta áirithe arna liostú thíos nó Alt 811C 
den Acht Comhdhlúite Cánacha (“ACCán”), 1997, go n-eascródh buntáiste cánach do 
cháiníocóir. Ba cheart go n-áireofaí sa bhosca seo aon chuid/chodanna a bhaineann leis 
an idirbheart ina iomláine, mar aon lena aithint cé acu de na forálacha frithsheachanta 
(foráil frithsheachanta ar leith nó Alt 811C) atá i bhfeidhm.

2. Is iad na forálacha Frithsheachanta ar Leith dá dtagraítear:

Alt 381B ACCán 1997

Alt 381C ACCán 1997

Alt 546A ACCán 1997

Alt 590 ACCán 1997

Alt 806 ACCán 1997

Alt 807A ACCán 1997

Alt 811B ACCán 1997

Alt 812 ACCán 1997

Alt 813 ACCán 1997

Alt 814 ACCán 1997

Alt 815 ACCán 1997

Alt 816 ACCán 1997

Alt 817 ACCán 1997

Alt 817A ACCán 1997

Alt 817B ACCán 1997

Alt 817C ACCán 1997

3.  Ba cheart ríomh a léiríonn an chaoi gur thángthas ar an méid seo a chur isteach leis an 
bhfoirm seo. Ba cheart míniú a thabhairt ar aon toimhdí nó réasúnaíocht taobh thiar de 
na figiúirí seo.

4. Is éard is Uimhir Tagartha Cánach ann ná:

• Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) i gcás duine aonair, nó

• An uimhir thagartha a luaitear ar gach foirm thuairisceáin ioncaim nó fógra 
measúnaithe arna eisiúint ag cigire nó an uimhir clárúcháin CBL, i ngach cás eile.
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