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FOIRM QAD2
FORMHUIREAR UM SHEACHAINT CÁNACH

Ríomh an fhormhuirir ag eascairt faoi Alt 811D den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

D’fhonn nochtadh seachanta cáilitheach a chomhdú, ní mór do cháiníocóir Foirm QAD1 a chomhlánú agus 
an cháin agus an t-ús a íoc. Is féidir Foirm QAD2 seo a úsáid i gcás gur mian leis an gcáiníocóir leibhéal an 
fhormhuirir a thabhairt le fios a chreideann siad atá infheidhmithe ina gcás.

1. Ráta an fhormhuirir 
Cuir X sa bhosca cuí d’fhonn leibhéal an fhormhuirir a chreideann an cáiníocóir a eascraíonn sa 
chás seo a chur in iúl:

Ní Idirbheart In-
nochtaithe atá ann faoin 
Réimeas Nochtadh 
Éigeantach nó rinneadh 
Nochtadh a Thionscain 
Cáiníocóir

In-nochtaithe 
Idirbheart faoin 
Réimeas Nochtadh 
Éigeantach

Cuireadh Fógra Cosanta bailí isteach agus 
ní eascródh an buntáiste cánach don Riail 
Frithsheachanta Ghinearálta

0%

Níor tosaíodh iniúchadh Cánach ná imscrúdú 
Cánach agus cuirtear an nochtadh isteach 
laistigh 24 mhí de dheireadh na tréimhse 
inmhuirir inar tosaíodh an t-idirbheart

0% 3%

Níor aistarraing ná níos dhiúltaigh oifigeach 
na gCoimisinéirí Ioncaim cáin 3% 6%

Aistarraingíodh an buntáiste cánach agus ní 
chomhdaíonn an Cáiníocóir aon achomharc i ndáil 
le haistarraingt an bhuntáiste cánach diúltaithe

5% 10%

Chomhdaigh an cáiníocóir achomharc ach 
níor éist an Coimisinéir Achomhairc leis an 
achomharc sin fós

10% 20%

Gach Cás Eile 30% 30%
Tabhair faoi deara: Feic alt 8.7 den Chód Cleachtais maidir le hIniúchadh Cánach agus 
Idirghabhálacha Comhlíonta eile le haghaidh cur síos ar ‘Idirbheart In-Nochtaithe’ agus sainmhíniú 
ar ‘Nochtadh a Thionscain Cáiníocóir’.

2. Ríomh an fhormhuirir
Cáin (an méid a nochtadh i gcuid 2 den Fhoirm QAD1): € .00
Ráta an Fhormhuirir (arna thabhairt le fios thuas i gcuid 1): %
Formhuirear ag eascairt faoi Alt 811D den Acht 
Comhdhlúite Cánacha 1997: € .00

Íocaíocht(aí) formhuirir déanta cheana, más ann dó: € .00

3. Dearbhú agus Síniú
Dearbhaím leis seo go bhfuil gach ní atá san fhoirm seo ceart agus slán, ar feadh m’eolais, mo 
chuid faisnéise agus mo thuairime.

Síniú: Dáta:
Cáil an tsínitheora:
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Ainm:

Uimhir PSP / Uimhir Thagartha Cánach:
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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.

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.

Nótaí
1. 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.

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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