
LEATHANACH 1

Iarrtar ort leis seo, faoi Ailt 879 agus 959I den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, ráiteas do mheasúnú cánach don bhliain 2016 chomh 
maith le ráiteas ar ghnóchain chaipitiúla a d’fhabhraigh sa bhliain 2016 a ullmhú agus a sheachadadh chuig an seoladh thuas ar nó roimh 
an 31 Deireadh Fómhair 2017. Ní mór duit freisin aon iarmhéid cánach atá dlite do 2016 a íoc ar an dáta sin. Má chomhdaíonn tú an 
tuairisceán ar nó roimh an 31 Lúnasa 2017 comhlánfaimid d’fhéinmheasúnú duit. Cabhróidh sé sin leat an méid ceart a íoc roimh 
an dáta dlite. Má chuirtear an tuairisceán seo isteach tar éis an 31 Deireadh Fómhair 2017, 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 Cáin Mhaoine Áitiúil a chur isteach.

Ag comhlánú an Tuairisceáin seo duit, coimeád i gcuimhne:
•   Scríobh go soiléir agus go cruinn laistigh de na boscaí
•   Painéal(éil) nó cuid (codanna) ar bith nach gá iontráil iontu, fág bán iad
•   I mboscaí dáta cuir isteach an fhormáid Lá/Mí/Bliain, m. sh. 31/10/2016
•   Úsáid dúch GORM agus an fhoirm seo á comhlánú agat
•   Mura bhfuil dóthain spáis i gceann ar bith de na painéil atá ar an bhfoirm, ceangail sceideal ar leithligh leagtha amach san fhormáid
    chéanna mar atá sa phainéal/sna painéil ábhartha
•   Ag cur isteach an tuairisceáin seo duit úsáid clúdach ar bith agus scríobh ‘Saorphost’ lastuas den Seoladh Fillte. NÍ gá duit stampa a chur air
•   Baineann na tagairtí do reachtaíocht le hAilt den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, mura gcuirtear a mhalairt in iúl

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 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.

Tá an fhoirm Thuairisceáin seo le húsáid ag na haonáin seo a leanas: 
(Cuir in iúl cén ceann a bhfuil feidhm aige leis trí x a chur sa bhosca cuí)
       Iontaobhais - is cóir do na hiontaobhaithe tuairisciú
       Eastáit faoi riarachán - is cóir do na hionadaithe  
       pearsanta tuairisciú
       Corparáidí agus comhlachtaí eile daoine - is cóir don chisteoir,  
       iniúchóir nó ghlacadóir tuairisciú
Is cóir do chomhpháirtíochtaí tuairisciú ar Fhoirm 1(Gnólachtaí)
Is cóir do dhaoine aonair tuairisciú ar Fhoirm 11

TUAIRISCEÁN AR IONCAM, AR MHUIRIR AGUS AR GHNÓCHAIN CHAIPITIÚLA DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2016

2016150G

NÍ MÓR DUIT AN DEARBHÚ SEO A SHÍNIÚ
Tuairiscítear thuas na daoine atá freagrach as comhlánú an tuairisceáin seo.
DEARBHAÍM chomh fada agus is eol dom agus mar a chreidim go bhfuil san fhoirm seo ráiteas ceart maidir le measúnú cánach don bhliain 
2016 agus ráiteas ceart ar ghnóchain chaipitiúla a d’fhabhraigh sa bhliain 2016.

Síniú                                                                         Dáta

Stádas an tSínitheora

Sonraí Teagmhála (má tá ceist faoin tuairisceán seo)

TAIN an Ghníomhaire

Tagairt an Chliaint

Ainm Teagmhála

Teileafón nó
Ríomhphost

/ /

Foirm 1
Tuairisceán Cánach agus Féinmheasúnú don bhliain 2016

(bainteach le cánacha ar ioncam agus ar ghnóchain chaipitiúla)

RPC008163_GA_WB_L_1

FÓGRA

Ná déan dearmad 
an uimhir seo a lua 
in aon chumarsáid 
le d'Oifig Ioncaim

Uimhir Thagartha CánachTAIN GCD

Seoladh Fillte

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

FÉINMHEASÚNÚ DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2016

Cuireann ár Seirbhís Ar-Líne (ROS) ar do chumas an 
fhoirm seo a thuairisciú agus cáin ar bith atá dlite a íoc go 
leictreonach

Tiocfaidh tú ar ROS ag www.revenue.ie

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 20.

L L MM B B B B

http://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
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A - SONRAÍ IONTAOBHAS, EASTÁIT, CORPARÁIDE NÓ COMHLACHTAÍ EILE DAOINE [1 - 9]
Má tá athruithe ar bith faoi na ceannteidil seo, nár tuairiscíodh cheana do na Coimisinéirí Ioncaim, breac isteach anseo na sonraí nua1.
(a) An Cineál Príomhghníomhaíochta

(b) Seoladh an Iontaobhaí, Ionadaí Pearsanta, Oifigigh, srl thús-ainmnithe, áirigh Eircode (más eol)

3. Sonraí an Iontaobhaí(the):
Tabhair an t-eolas seo a leanas maidir le gach Iontaobhaí. Má tá níos mó ná ceathrar iontaobhaí, ceangail leis seo liosta ar leith 
leagtha amach san fhormáid chéanna.

Ainm
Seoladh Príobháideach
áirigh Eircode (más eol) An dáta a Ceapadh

/ /L L MM B B B B

/ /L L MM B B B B

/ /L L MM B B B B

/ /L L MM B B B B

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

Ní mór idirbhearta in-nochtaithe a nochtadh do na Coimisinéirí Ionaim faoin réimeas Nochtadh Éigeantach. Ní mór Uimhir Idirbhirt 
a shannadh d’idirbhearta dá leithéid agus an uimhir a lua ar na tuairisceáin chuí chánach. Is idirbheart in-nochtaithe é idirbheart a 
dhéantar a thiteann faoi shainmharcanna an réimis Nochtadh Éigeantach, mar shampla nuair a bhíonn iontaobhas lánroghnach i 
gceist a chuireann ar chumas duine buntáiste cánach a fháil, agus nuair is ceann de phríomhbhuntáistí an idirbhirt é an buntáiste úd 
a fháil. Tá treoracha ar fáil faoin réimeas Nochtadh Éigeantach ar www.revenue.ie. 

4. Socraitheoir:
Tabhair an t-eolas seo a leanas maidir le gach socraitheoir. Má tá níos mó ná beirt socraitheoirí i gceist, 
ceangail leis seo liosta ar leith leagtha amach san fhormáid chéanna.

Ainm Seoladh, Eircode san áireamh (más eol)

5. Cosantóir (más ann):
Tabair an t-eolas seo a leanas maidir le gach Cosantóir. Má tá níos mó ná beirt Cosantóirí i gceist, ceangail leis 
seo liosta ar leith leagtha amach san fhormáid chéanna.

Ainm Seoladh, Eircode san áireamh (más eol) Uimhir PSP

Uimhir PSP

http://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
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Tairbhithe nó an aicme tairbhithe:6.
Tabhair an t-eolas seo a leanas maidir leis na Tairbhithe uile. Má tá níos mó ná beirt tairbhithe i gceist, ceangail 
leis seo liosta ar leith leagtha amach san fhormáid chéanna.

Tairbhí 1 Tairbhí 2

Seoladh, Eircode san áireamh (más eol)  

Uimhir Aitheantais Cánach 

Ainm an Tairbhí

Cuir x sa bhosca má bhí siad ina 
dtairbhithe don bhliain iomlán
Murab é nó í an tairbhí don bhliain iomlán, cuir isteach 
an dáta tosaigh/deiridh de réir mar is cuí 
Dáta Tosaigh (LL/MM/BBBB)

Dáta Deiridh (LL/MM/BBBB)
Mura bhfuil tú i do thairbhí ag am comhdaithe 
an tuairisceáin seo, cuir x sa bhosca

/ /L L MM B B B B / /L L MM B B B B
/ /L L MM B B B B / /L L MM B B B B

7. Duine eile ag feidhmiú smachta:
Tabhair an t-eolas seo a leanas maidir le gach duine eile atá ag feidhmiú smachta. Má tá níos mó ná beirt i
gceist, ceangail leis seo liosta ar leith leagtha amach san fhormáid chéanna.

Ainm Seoladh, Eircode san áireamh (más eol) Uimhir PSP

Dáileadh Sócmhainní (lena n-áirítear airgead) as Iontaobhas:8.
Ainm agus Seoladh an Tairbhí 

áirigh Eircode (más eol)
Tuairisc na Sócmhainne

(.i. airgead nó eile)
Luach na SócmhainneDáta Dáilte

/ / .,, 00L L MM B B B B

/ / .,, 00L L MM B B B B

/ / .,, 00L L MM B B B B

/ / .,, 00L L MM B B B B

Ainm agus Seoladh socraitheora/
diúscróra / tabharthóra 

áirigh Eircode (más eol)

Tuairisc na Sócmhainne
(.i. airgead tirim nó eile)

Luach na Sócmhainne
Aistriú Sócmhainní (lena n-áirítear airgead tirim) isteach in Iontaobhas:9.
Dáta Aistrithe

/ / .,, 00L L MM B B B B

/ / .,, 00L L MM B B B B

/ / .,, 00L L MM B B B B

/ / .,, 00L L MM B B B B
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B - IONCAM INFHEISTÍOCHTA ÉIREANNACH [101 - 108]
Ioncam Éireannach nár gearradh cáin air:101.

(a) Stoc Rialtas na hÉireann

(b) Billí Státchiste na hÉireann

(c) Díbhinní ó Chomhar Creidmheasa Éireannach

(d) Iasachtaí agus Infheistíochtaí eile a éiríonn sa Stát

102. Ús Taisce Éireannach:

(a) Ús Taisce Comhlán faighte ar baineadh cáin choinneála 'DIRT' as

(b) Ús Comhlán faighte as Scairchuntas(-ais) Speisialta/Scairchuntas(-ais)
Téarmach Speisialta/Cuntasa(i)s Coigiltis Speisialta ar baineadh cáin
choinneála 'DIRT' as

(b) Díbhinní ó Chuideachtaí Cónaitheacha Éireannacha nár asbhaineadh 
Cáin Shiarchoinneálach ar Dhíbhinní ina leith

104. Ioncam as Socraíocht, Cúnant, Eastát, srl:

(a) Cineál(acha) íocaíochta(í)

(b) An tsuim chomhlán faighte/infhaighte, nár asbhaineadh cáin ina leith

(c) An tsuim chomhlán faighte/infhaighte, ar asbhaineadh cáin ina leith

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

(ii) Méid na nDíbhinní úsáidte chun críocha cáilitheacha faoi A. 519(7) .,, 00,

(i) Suim chomhlán Díbhinní

103. (a) (i) Suim chomhlán Díbhinní ó Chuideachtaí Cónaitheacha Éireannacha (as 
ar baineadh Cáin Shiarchoinneálach ar Dhíbhinní) seachas díbhinní faighte 
ó Iontaobhas Infheistíochta Eastáit Réadaigh (REIT)

(ii) Suim chomhlán díbhinní faighte ó REIT

.,, 00,
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Ioncam as foinsí nach bhfuil luaite aon áit eile:
(a) Suim chomhlán ioncaim as foinsí nach bhfuil luaite aon áit eile

108.

(b) Suim na cánach, más ann, asbhainte as an ioncam seo
(c) Sonraí ar fhoinse(í) an ioncaim

C - IONCAM CÍOSA ÉIREANNACH [201 - 215]
*Má áirítear éileamh ar fhaoiseamh cánach i leith scéimeanna dreasachta bunaithe ar mhaoin, ag Línte 205(c) 
nó 212(b) cuir x sa bhosca agus tabhair sonraí i bPainéal K ar leathainigh 17 agus 18 den tuairisceán seo

201.

Sa chás go bhfuil na riachtanais chlárúcháin faoi Chuid 7 den Acht Tionóntachtaí Cónaithe 2004 
comhlíonta maidir le gach tionóntacht a bhí i bhfeidhm i dtaca le háitreabh cónaithe sa bhliain 
2016, cuir x sa bhosca

202.

Cíos Comhlán Infhaighte204.
,, . 00

Líon aonad maoine ligthe ar cíos203.

Ioncam as ríchíosanna paitinne ar asbhaineadh cáin as ag an bhfoinse:105.
(a) Méid comhlán ioncaim as Ríchíosanna Paitinne na hÉireann 

díolmhaithe roimhe faoi A. 234

(b) Méid comhlán ioncaim as Ríchíosanna Paitinne eile na hÉireann

.,, 00,

.,, 00,

Méid comhlán Ioncaim Eile ar asbhaineadh Cáin Éireannach ag an Ráta Cánach 
Caighdeánach as ag an bhfoinse m.sh. Blianachtaí

106. .,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

Costais:205.
(a) Deisiúcháin ,, . 00

(b) Ús incheadaithe ,, . 00

*(c) Faoiseamh de shaghas 'Alt. 23' más 2016  céad bhliain den éilimh ,, . 00

(d) Eile ,, . 00

Suim an ioncaim inmhuirir tar éis costas ach roimh Liúntais Chaipitúla agus chaillteanais
(más caillteanas taispeáin 0.00)

206.
,, . 00

Gnóthais Infheistíochta (A. 739G(2A)):107.

(b) Gnóchan ar dhiúscairt mheasta inchánach ag 41% (A. 739E(1)(b)(ii))

(c) Gnóchan ar dhiúscairt mheasta inchánach ag 60% (A. 739E(1)(ba))

(d) Ainm agus Seoladh an Ghnóthais Infheistíochta (A. 739E(2A)(b)) 
áirigh Eircode (más eol)

.,, 00,

.,, 00,

(a) Gnóchan ar dhiúscairt mheasta inchánach ag 25% (A. 739E(1)(b)(i)) .,, 00,

Maoin Chónaithe

Maoin tráchtála, talamh agus gach foinse eile d’ioncam cíosa Éireannach

Fairsinge i heicteáir, más iomchuí208.
, .

Cíos Comhlán Infhaighte209.
,, . 00

Líon aonad maoine ligthe ar cíos207.
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(a) Liúntais Chaipitiúla tugtha ar aghaidh ó bhliain roimhe
Nóta: Mar a fhoráiltear i gCuid 12, Caibideal 4A, ní chóir d’infheisteoirí 
éighníomhacha aon liúntas caipitil barrachas luathaithe a thugtar ar aghaidh thar 
2014 nó saol cánach an fhoirgnimh nó an struchtúir, mas níos déanaí, a áireamh.

212. ,, . 00

*(b) Liúntais Chaipitiúla don bhliain 2016 ,, . 00

(c) Liúntais Chaipitiúla úsáidte i gcoinne ioncaim cíosa sa bhliain 2016 ,, . 00

Más mian leat a roghnú faoi A. 305(1)(b) aon Liúntais Chaipitiúla neamhúsáidte
(nach bhfuil imfhálaithe cheana) i leith Foirgneamh do 2016 a fhritháireamh i gcoinne
ioncaim eile, luaigh suim na Liúntas Caipitiúil neamhúsáidte atá ar fáil lena fritháireamh

213.

,, . 00

Caillteanais - suim na gcaillteanas neamhúsáidte ó bhliain roimhe214. ,, . 00

(b) Méid Cháin na hÉireann a coinníodh siar .,,,

Tiarna Talún Neamhchónaitheach:
Más tiarna talún neamhchónaitheach an t-iontaobhas agus go bhfuil cáin coinnithe siar as an gcíos ag an tionónta, luaigh:

215.

(a) Uimhir PSP an tionónta/na dtionóntaí (más eol)

Suim an ioncaim inmhuirir tar éis costas ach roimh Liúntais Chaipitiúla agus 
chaillteanais (más caillteanas taispeáin 0.00)

211.
,, . 00

Costais:210.
(a) Deisiúcháin ,, . 00

(b) Ús incheadaithe ,, . 00

(c) Ioncam cíosa díolmhaithe as léasú talaimh feirme faoi Alt 664 ,, . 00

(d) Eile ,, . 00

D - IONCAM COIGRÍCHE [301 - 321] (úsáid €)
Ní cóir cáin choigríche asbhainte a chur isteach thíos ach nuair atá sí ar fáil mar chreidmheas i gcoinne Cháin na hÉireann. Mura
gceadaítear cáin choigríche ach mar asbhaint agus sin amháin, caithfidh go mbeidh an t-ioncam a thuairiscítear anseo thíos glan 
ar an gcáin choigríche seo. Má aisíocadh an cháin choigríche (nó má tá sí in-aisíoctha) ag an dlínse choigríche, is cóir an t-ioncam 
comhlán a thuairisciú anseo thíos agus ní cóir an cháin choigríche a chur isteach sa tuairisceán seo. Gheobhaidh tú tuilleadh 
faisnéise sna Nótaí Treorach Tuairisceáin Fhéinmheasúnaithe Íoc & Tuairiscigh 2016 a Chomhlánú maidir le cánachas ar 
ioncam coigríche.

Díbhinní na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann
Suim ghlan faighte

301.

Ús Taisce an AE (gan ús na Ríochta Aontaithe a áireamh):303.
(a) Méid Ús Taisce an AE

(c) Cáin choigríche (seachas (b) thuas)

(b) Creidmheas cánach siarchoinnithe faoin Treoir Choigiltis .,,,

.,, 00,

.,, 00,

.,,,

Ús Taisce na Ríochta Aontaithe
Ollmhéid ús taisce na Ríochta Aontaithe

302. .,, 00,

Liúntais Chaipitiúla
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Cíosanna Coigríche:312.
(a) An líon aonad maoine Coigríche ligthe ar cíos

Ús 'Eile' an AE (gan ús na Ríochta Aontaithe a áireamh):305.

(a) Méid Ús 'Eile' an AE .,, 00,

(b) Creidmheas cánach siarchoinnithe faoin Treoir Choigiltis .,,,

(c) Cáin choigríche (seachas (b) thuas) .,,,

Díbhinní na Stát Aontaithe307.
Breac isteach an tsuim chomhlán
(Breac isteach suim cháin na hÉireann asbhainte, más ann, ar briseadh na ndíbhinní seo, ag Líne 316)

.,, 00,

Díbhinní Cheanada as ar coinníodh cáin na hÉireann siar ar briseadh308.
Breac isteach an tsuim chomhlán
(Breac isteach suim cháin na hÉireann asbhainte, más ann, ar briseadh na ndíbhinní seo, ag Líne 316)

.,, 00,

Díbhinní Cheanada as nár coinníodh cáin na hÉireann siar ar briseadh309.
Breac isteach an tsuim chomhlán .,, 00,

Ioncam as Trádáil/Gairm Choigríche nár asbhaineadh cáin choigríche ar bith ina leith310. .,, 00,

(a) Ioncam as Trádáil/Gairm Choigríche ar asbhaineadh cáin choigríche ina leith311. .,, 00,

(b) Suim na cánach coigríche a asbhaineadh .,,,

(b) Ioncam as Cíosanna Coigríche (breac isteach an méid comhlán infhaighte) .,, 00,
(c) Costais:

(i) Costais a bhaineann leis an ioncam seo (seachas ús) .,, 00,

(ii) Ús incheadaithe .,, 00,

(d) Glanbhrabús as maoin Choigríche ar Cíos .,, 00,

(e) Liúntais Chaipitiúla (lena n-áirítear Liúntais Chaipitiúla ar aghaidh) .,, 00,

(f)  Caillteanais - suim na gcaillteanas neamhúsáidte ó bhliain roimhe .,, 00,

(i) Méid cánach coigríche asbhainte .,,,

(b) Méid cánach coigríche asbhainte .,,,

(a) Méid úis taisce Neamh-AE
Ús Taisce Neamh-AE:306.

.,, 00,

(g) Méid na gcaillteanas sa bhliain .,, 00,

(h) Méid na gcaillteanas a thugtar ar aghaidh chuig an gcéad bhliain eile .,, 00,

Ní fhéadfar caillteanais chíosa coigríche a fhritháireamh ach amháin in aghaidh brabús cíosa coigríche 

Ús ‘Eile’ na Ríochta Aontaithe
Ollmhéid ús ‘Eile’ na Ríochta Aontaithe

304. .,, 00,
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Cáin na hÉireann asbhainte ar briseadh316.

Cuntais Bhainc Choigríche (A. 895) Tabhair na sonraí seo a leanas i dtaca le gach Cuntas Bainc Coigríche a osclaíodh i 2016:317.
(a) Ainm agus seoladh choimeádaí na taisce (banc srl), 

áirigh Eircode (más eol)

(b) An dáta a osclaíodh an cuntas 

(c) An tsuim airgid a cuireadh i dtaisce ar oscailt an chuntais

(d) Ainm agus seoladh idirghabhálaí trínar 
osclaíodh an cuntas, áirigh Eircode (más eol)

Polasaithe Saoil Coigríche/Cistí Eischósta/Táirgí Eischósta Eile [318 - 321]

Polasaithe Saoil Coigríche (A. 730H, 730I, 730J, 730K) Maidir le polasaí ar bith ó Bhallstát ar bith den AE nó den LEE, nó ó 
Bhallstát den OECD lena bhfuil Comhaontú Cánachais Dhúbailte ag Éirinn, tabhair na sonraí seo a leanas:

318.

Agus maidir le polasaí ar bith dá leithéid a eisíodh i 2016 tabhair na sonraí breise seo a leanas:

(e) Ainm agus seoladh an duine a chuir tús leis
     an bPolasaí Saoil Coigríche, áirigh Eircode  

(más eol)

(f) Téarmaí an pholasaí

(g) Préimheanna bliantúla iníoctha

(h) Ainm agus seoladh an duine trína bhfuarthas
     an Polasaí Saoil Coigríche, áirigh Eircode  

(más eol)

/ /

315.

(ii) Méid cánach coigríche asbhainte

.,,,

.,, 00,

.,, 00,

.,,,

(a) Íocaíocht inchánach ag 41% (A. 730J(a)(i)(ll)) .,, 00,

(b) Íocaíocht (punann pearsanta) inchánach ag 60% (A. 730J(a)(i)(I)) .,, 00,

(c) Gnóthachan (punann pearsanta) inchánach ag 60% (A. 730K(1)(a)(i)) .,, 00,

(d) Gnóthachan inchánach ag 41% (A. 730K(1)(a)(ii)) .,, 00,

.,, 00,

.,, 00,
(a) (i) Ioncam as Ríchíosanna Paitinne Coigríche díolmhaithe roimhe 

faoi A. 234 ar asbhaineadh cáin choigríche as

(ii) Méid cánach coigríche asbhainte

(b) (i) Ioncam as Ús seachas ar Thaiscí, Dleachtanna, Blianachtaí, Díbhinní, srl 
Coigríche eile ar fad ar asbhaineadh cáin choigríche as

.,,,

314.

.,, 00,

(a) Ioncam as Ríchíosanna Paitinne Coigríche díolmhaithe roimhe faoi A. 234 
nár asbhaineadh aon cháin choigríche as

.,, 00,

(b) Ioncam as Ús seachas ar Thaiscí, Dleachtanna, Blianachtaí, Díbhinní, srl 
Coigríche eile ar fad nár asbhaineadh aon cháin choigríche as

L L MM B B B B

313. Ioncam Eile na Ríochta Aontaithe 
Ioncam ó gach Ús, Ríchíos, Blianacht, Díbhinn, srl Neamhthaisce eile na Ríochta 
Aontaithe. Ollmhéid ioncam na Ríochta Aontaithe ó gach Ríchíos, Blianacht, Díbhinn, srl

.,, 00,

(Breac isteach suim cháin na hÉireann asbhainte, más ann, ar briseadh an ioncaim seo, ag Líne 316)
Ioncam Eachtrach Eile (gan ús na Ríochta Aontaithe a áireamh):
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Cistí Eischósta (Cuid 27 Caib. 4) Tabhair na sonraí seo a leanas maidir le leas ábhartha ar bith i 'ciste(í) eischósta rialaithe' 
(iadsiúd a thagann faoi A. 747B(2A)) san AE nó LEE nó i mBallstát den OECD lena bhfuil Comhaontú Cánachais Dhúbailte 
ag Éirinn:

319.

(e) Ainm agus seoladh Ciste(í) Eischósta

(f) An dáta a fuarthas an leas ábhartha 

(g) An costas a d'íoc an duine as an leas ábhartha

(h) Tuairisc an leasa ábhartha sin

(i) Ainm agus seoladh an idirghabhálaí (más ann)
    trína bhfuarthas an leas ábhartha, áirigh Eircode 

(más eol)

Táirgí Eischósta Eile (A. 896) Tabhair na sonraí seo a leanas maidir le gach leas ábhartha faighte i 2016 i (i) dtáirgí eischósta 
eile (ar a n-áirítear polasaithe árachais saoil coigríche) lasmuigh den AE nó LEE nó lasmuigh de Bhallstát den OECD lena 
bhfuil Comhaontú Cánachais Dhúbailte ag Éirinn agus i (ii) 'cistí neamhrialaithe' (iadsiúd nach dtagann faoi A. 747B(2A)) 
laistigh den AE nó LEE, nó laistigh de Bhallstát ar bith den OECD lena bhfuil Comhaontú Cánachais Dhúbailte ag Éirinn:

320.

(a) Ainm agus seoladh na dTáirgí Eischósta

(d) Costas fála an leasa ábhartha

(e) Tuairisc an leasa ábhartha sin

(f) Ainm agus seoladh idirghabhálaí (más ann) 
trína bhfuarthas an leas ábhartha, áirigh Eircode 
(más eol)

(b) Ainm an duine a chuir tús leis an bpolasaí 
(más iomchuí)

(a) Faoiseamh Cánachais Dhúbailte Breise dlite321.

(b) Sonraí na bhfoinsí ioncaim ar a bhfuil 
Faoiseamh Cánachais Dhúbailte dlite

(c) An dáta a fuarthas an leas ábhartha 

/ /

.,, 00,

/ /

.,, 00,

.,, 00,

Agus maidir le polasaí ar bith dá leithéid a eisíodh i 2016 tabhair na sonraí breise seo a leanas:

(a) Íocaíocht inchánach ag 41% (A. 747D(a)(i)(ll)) .,, 00,

(b) Íocaíocht (punann pearsanta) inchánach ag 60% (A. 747D(a)(i)(I)) .,, 00,

(c) Gnóthachan inchánach ag 41% (A. 747E(1)(b)(ii)) .,, 00,

(d) Gnóthachan (punann phearsanta) inchánach ag 60% (A. 747E(1)(b)(i)(I)) .,, 00,

L L MM B B B B

L L MM B B B B
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E - IONCAM AS TRÁDÁLACHA, GAIRMEACHA, NÓ SLITE BEATHA [401 - 451]

Tuairisc na Trádála, Gairme nó Slí Beatha
(ní foláir duit tuairisc na trádála a chur síos go soiléir)

401.

Ná cuir cuntais isteach leis an tuairisceán seo. Ina ionad sin ní mór duit sliocht
faisnéise a thabhairt as na cuntais i Sleachta as Cuntais, Línte 416 - 451

Trádáil Phríomha

Má scoireadh den fhoinse ioncaim seo i rith na bliana 2016 luaigh an dáta scoir 402.

Brabús inmheasúnaithe sa bhliain 2016

(a) Glanbhrabús coigeartaithe don tréimhse chuntasaíochta403.

(b) Glanchaillteanas coigeartaithe don tréimhse chuntasaíochta

Breac isteach an brabús inmheasúnaithe fiú más ionann é seo agus an 
glanbhrabús coigeartaithe de réir Líne 403(a) (más caillteanas taispeáin 0.00)
Is cóir ioncam inmheasúnaithe faoi A. 98A(4), (Préimheanna Droim Ar Ais 
i gcúrsaí trádála), a chur san áireamh ann mar is iomchuí.

404.

Muirir Comhardaithe405.

Liúntais Chaipitiúla neamhúsáidte ó bhliain roimhe406.

Liúntais Chaipitiúla don bhliain 2016 [407 - 410]

Má áirítear thíos éileamh ar fhaoiseamh cánach i leith scéimeanna dreasachta bunaithe ar mhaoin 
cuir x sa bhosca agus tabhair sonraí i bPainéal K ar leathainigh 17 agus 18 den tuairisceán seo

407.

Innealra agus Gléasra408.

Liúntas Foirgneamh Tionsclaíocha agus/nó Foirgneamh Feirme
Nóta: Mar a fhoráiltear i gCuid 12, Caibideal 4A, ní chóir d’infheisteoirí 
éighníomhacha aon liúntas caipitil barrachas luathaithe a thugtar ar aghaidh 
thar 2014 nó saol cánach an fhoirgnimh nó an struchtúir, mas níos déanaí, a 
áireamh.

409.

Eile410.

Caillteanais [411 - 413]

(a) Más mian leat éileamh a dhéanamh, faoi A. 381, chun aon chaillteanas a rinneadh 
i dtrádáil sa bhliain 2016 (seachas caillteanas ábhartha arna shainmhíniú in A. 
381B) a chur in aghaidh d'ioncaim eile, cuir méid an chaillteanais isteach. Is féidir an 
t-éileamh a dhéanamh ar nó roimh 31/12/2018.

411. 

(c) Mura bhfuil aon bhrabúis nó dóthain brabús ann agus gur mian leat éileamh a 
dhéanamh ar Liúntais Chaipitiúla neamhúsáidte bliana reatha  agus tú ag  ríomh 
caillteanais déanta sa trádáil sa bhliain 2016 (A. 392), breac isteach méid na Liúntas 
Caipitiúil neamhúsáidte. Éileamh le déanamh ar nó roimh 31/12/2018.

(d) Caillteanas iomlán le fritháireamh i gcoinne ioncaim eile 
(de bhua A. 381 agus/nó A. 392)

/ /

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

(b) Más mian leat éileamh a dhéanamh faoi A. 381 chun aon chaillteanas ábhartha, 
arna shainmhíniú in A. 381B, a rinneadh sa bhliain 2016 a chur in aghaidh d'ioncaim 
eile, cuir méid an chaillteanais isteach. Is féidir an t-éileamh a dhéanamh ar nó roimh 
31/12/2018. (Nóta: tá uasteorainn de €31,750 ar an bhfaoiseamh)

.,, 00,

L L MM B B B B
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Creidmheas do Cháin Shiarchoinneálach ar Sheirbhísí Gairmiúla (PSWT)

Cáin chomhlán coinnithe siar sa bhonntréimhse do 2016 ar tháillí 
do Sheirbhísí Gairmiúla

415. .,,,

Faoiseamh ar Chaillteanas Foircneach413. 

(a) Má scoireadh den trádáil seo sa bhliain 2016 agus más mian leat faoiseamh do chaillteanas foircneach a éileamh do na 
blianta 2015, 2014 agus 2013 luaigh:

(i) Méid an chaillteanais neamhúsáidte san 12 mhí deiridh roimh an dáta scoir

(ii) Méid na liúntas caipitiúil neamhúsáidte san 12 mhí deiridh roimh 
an dáta scoir

(b) Más mian leat faoiseamh do chaillteanas foircneach a éileamh don bhliain 2016 maidir le caillteanas déanta i mbliain ina 
dhiaidh sin luaigh:

(i) Méid an fhaoisimh chaillteanais atá ar fáil do 2016

.,, 00,

.,,,

.,, 00,

(ii) An dáta a scoireadh den trádáil / /

00

L L MM B B B B

Caillteanais neamhúsáidte ó bhliain roimhe

(a) Méid na gcaillteanas neamhúsáidte ó bhliain roimhe (A. 382) seachas caillteanais ar 
thalamh forbraíochta cónaithe sa chás nach raibh an t-éileamh ábhartha curtha chuig 
agus faighte ag na Coimisinéirí Ioncaim roimh 7/4/2009

412. 

(b) Maidir le caillteanais neamhúsáidte ar thalamh forbraíochta cónaithe ó bhliain roimhe
      sa chás nach raibh an t-éileamh ábhartha curtha chuig agus faighte ag na Coimisinéirí
      Ioncaim roimh 7/4/2009, luaigh:

(i) An méid creidmheasa cánach atá dlite i leith na gcaillteanas seo
    (A. 644AA(6) agus (8))

(ii) An méid cánach iníoctha ar na brabúis nó gnóchain as an gcomhthrádáil
    (A. 644AA(7))

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

Athbhreithniú ar an mBliain Chánach Ioncaim 2015 (Ná comhlánaigh an chuid seo ach sa chás gur gá 2015 a athbhreithniú)

.,,,(c) Brabúis mheasúnaithe sa bhliain mheasúnaithe 2015 

(d) Brabúis leasaithe inmheasúnaithe sa bhliain mheasúnaithe 2015 .,,,

(a) Cuir x sa bhosca má bhí athrú sa Dáta Cuntasaíochta (A. 65(3))414. 

(b) Cuir x sa bhosca má scoireadh den trádáil sa bhliain 2016 (A. 67(1)(a)(ii)) 
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Ioncam

Míreanna as Cuntas Trádála

Costais agus Asbhaintí

Díolacháin/Fáltais/Láimhdeachas420.

Fáltais ó Ghníomhaireachtaí Rialtais (GMS, srl)421.

Ioncam eile ar a n-áirítear ioncam díolmhaithe422.

Ceannacháin423.

Brabúis Chomhlána Trádála424.

Tuarastail/Pá, Costais Foirne425.

Fochonraitheoirí426.

Sainchomhairliúchán, Táillí Gairmiúla427.

Mótar, Taisteal agus Cothú428.

Deisiúchán/Athnuachan429.

Dímheas, Díscríobh Cáilmheasa/Caipitil430.

(a) Soláthairtí ar a n-áirítear drochfhiacha - deimhneach431.

(b) Más diúltach, luaigh an méid anseo

Costais Eile (Iomlán)432.

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

Trádáil Phríomha
SLEACHTA AS CUNTAIS [416 - 451]

416.

Tréimhse Fhaisnéise na gCuntas (is gá é seo a chomhlánú)

Ó

Go417.

Ní mór leathanaigh 12 agus 13 a chomhlánú i ngach cás a bhfaigheann an tIontaobhas, an tEastát, srl ioncam trádála nó 
gairme ina leith, ach amháin nuair a bhíonn ceachtar de Línte 418 nó 419 i gceist.

(a) Má eascraíonn an t-ioncam as comhpháirtíocht, breac isteach tagairt chánach 
na comhpháirtíochta

419.

Má chuir tú isteach faisnéis chuntas roimhe a bhaineann leis an tuairisceán seo, luaigh an tuairisceán cánach 
ioncaim lenar cuireadh na cuntais isteach 

418.

/ /

/ /

(b) Cuir x sa bhosca más comhpháirtí tú i gComhpháirtíocht Feirme Cláraithe mar a shainmhínítear in A. 667C

(c) Cuir x sa bhosca má bhaineann an trádáil seo ina iomláine nó i bpáirt le Feirmeoireacht i bPáirt

L L MM B B B B

L L MM B B B B

B B B B
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Trádáil PhríomhaMíreanna as Cuntas Caipitil agus Clár Comhardaithe

Sleachta as Ríomh Glanbhrabúis/Glanchaillteanais Choigeartaithe

Brabús/Caillteanas de réir na gCuntas

Coigeartuithe déanta do Bhrabús/Chaillteanas de réir na gCuntas

Airgead tirim/Caipiteal tugtha isteach433.

Tarraingtí (Glan ar Cháin agus ranníocaí Pinsin)434.

(a) Iarmhéid Deiridh Caipitil - deimhneach435.

(b) Más diúltach, luaigh an méid anseo

436. Stoc, Obair idir lámha, Táirgí deiridh

Feichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí437.

Airgead tirim/Banc (Dochar)438.

Banc/Iasachtaí/Rótharraingt (Sochar)439.

Iarmhéideanna Cuntas Cliant (Dochar)440.

Iarmhéideanna Cuntas Cliant (Sochar)441.

Creidiúnaithe agus Fabhruithe442.

Creidiúnaithe Cánach443.

(a) Glansócmhainní - deimhneach444.

(b) Más diúltach, luaigh an méid anseo

Glanbhrabús de réir na gCuntas445.

Glanchaillteanas de réir na gCuntas446.

Costais Mótair447.

Tabhartais (Pholaitiúla agus Charthanachta)/Aíocht448.

Solas, Teas agus Teileafón449.

Glanghnóchan as díol sócmhainní seasta/inmhuirir450.

Glanchaillteanas as díol sócmhainní seasta/inmhuirir451.

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,
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F - IONCAM DÍOLMHAITHE [501 - 502]

G - FORMHUIREAR AR IONCAM IONTAOBHAIS NEAMHDHÁILTE [503 - 507]

Asbhaintí:504.

H - ÍOCAÍOCHTAÍ BLIANTÚLA, MUIRIR AGUS ÚS ÍOCTHA [601 - 604]

(b) Cuir x sa bhosca má tabhaíodh aon chuid den chaiteachas cáilitheach faoi 
scéim infheistíochta éighníomhaí (A. 409C )

(a) Brabús nó gnóchain as Coillearnacha501.

(b) Más caillteanas, breac isteach méid an chaillteanais

(c) Dáiltí as brabús nó gnóchain dhíolmhaithe as Coillearnacha

(a) Ioncam Díolmhaithe Eile502.

(b) Sonraí foinse(í) ioncaim

Ioncam Iontaobhais don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2014503.

Formhuirear @ 20% d'Ioncam Neamhdháilte507.

(a) Costais Iontaobhais Incheadaithe

(b) Dáiltí ioncaim ag éirí sa bhliain 2014 a rinneadh
      ar nó roimh 30 Meitheamh 2016

Iomlán Asbhaintí (504 (a) + (b)) iolraithe faoi 100/80505.

Ioncam Neamhdháilte (A) - (B)506.

Suim chomhlán Cíosanna, srl iníoctha le Neamhchónaitheoirí sa bhliain 2016601.

602.

603. Suim chomhlán íocaíochtaí Muirear/Blianachta(í) eile má asbhaineadh cáin

(a) An méid faoisimh á éileamh i 2016

(A)

(B)

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

Aisghlámadh ar Fhaoiseamh Cánach Fostóirí ag an bhFoinse (TRS)
Más fostóir tú, agus go bhfuil préimheanna árachais liachta íoctha agat le 
hárachóir údaraithe ar son d’fhostaithe, breac isteach méid an fhaoisimh 
chánach ag an bhfoinse deonaithe duit maidir leis na préimheanna seo
Nóta: ná breac isteach méid na préimheanna árachais a íocadh.

604. Foirgnimh agus Gairdíní Tábhachtacha (A. 482) 

.,,,
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I - GNÓCHAIN CHAIPITIÚLA - Gnóchain Chaipitiúla don bhliain 1 Eanáir 2016 - 31 Nollaig 2016 [701 - 713]

Tuairisc na Sócmhainní701. An Líon
Diúscairtí

Fairsinge Chomhiomlán
i Heicteáir

Comaoin
Chomhiomlán

(a) Scaireanna/Urrúis - Luaite

(b) Scaireanna/Urrúis - Neamhluaite

(c) Talamh/Foirgnimh Talmhaíochta

(d) Talamh Forbraíochta

(e) Polasaithe Saoil Coigríche (A. 594) inmhuirir ag 40%

(f) Cistí Eischósta (A. 747A) inmhuirir ag 40%

(g) Áitreabh Tráchtála

(h) Áitreabh Cónaithe

(i) Scaireanna nó Urrúis a malartaíodh (A. 913(5))

Cuir x sa bhosca/sna boscaí lena thaispeáint:

Ar tharla diúscairt idir páirtithe bainteacha nó seachas sin, nach raibh ar neamhthuilleamaí702.

An raibh ceann ar bith de na fáltais bhunaidh idir páirtithe bainteacha nó seachas sin nach raibh ar neamhthuilleamaí703.

Ar úsáideadh an margadhluach in ionad chostas fála sócmhainní ar bith a diúscraíodh704.

(j) Gnóchain as Ciste Fiontraíochta (A. 541C(2)(a))

(k) Sócmhainní Eile

(l) Comaoin Iomlán

,, . 00

.,

.,

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

Gnóchan(-ain) Inmhuirir (seachas Polasaithe Saoil Coigríche)705. ,, . 00

Gnóchan(-ain) roimhe Iarchurtha (inmhuirir anois)706. ,, . 00

Glanchaillteanas(-ais) sa bhliain 2016707. ,, . 00

Méid na gCaillteanas neamhúsáidte ó bhliain/bhlianta roimhe 
atá ar fáil le fritháireamh i gcoinne gnóchan inmhuirir thuas

708.
,, . 00

Glanghnóchan inmhuirir (gan Polasaithe Saoil Coigríche a chur san áireamh)709. ,, . 00

Gnóchan Inmhuirir ar Pholasaithe Saoil Coigríche710. ,, . 00

Caillteanas(-ais) neamhúsáidte le tabhairt ar aghaidh go 2017711. ,, . 00
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Má tá caillteanas foriomlán CGT agat sa bhliain 2016 ní gá Línte 712 nó 713 a chomhlánú.

I leith glanghnóchan inmhuirir a d'éirigh sa tréimhse 1 Eanáir 2016 go 30 Samhain 2016:712.

(a) Breac isteach méid an ghlanghnóchain inmhuirir ag 33%

(b) Breac isteach méid an ghlanghnóchain inmhuirir ag 40% (seachas  Polasaithe Saoil Coigríche)

(c) Breac isteach méid an ghlanghnóchain ar Pholasaithe Saoil Coigríche inmhuirir ag 40%

I leith glanghnóchan inmhuirir a d'éirigh sa tréimhse 1 Nollaig 2016 go 31 Nollaig 2016:713.

(a) Breac isteach méid an ghlanghnóchain inmhuirir ag 33%  

(b) Breac isteach méid an ghlanghnóchain inmhuirir ag 40% (seachas Polasaithe Saoil Coigríche)

(c) Breac isteach méid an ghlanghnóchain ag Pholasaithe Saoil Coigríche inmhuirir ag 40%

J - SÓCMHAINNÍ INMHUIRIR FAIGHTE I 2016
Breac isteach an líon sócmhainní faighte agus an chomaoin tugtha:714.

(d) (i) Breac isteach méid an ghlanghnóchain maidir le diúscairt talaimh faoi Ordú Ceannaigh     
          Éigeantaigh (CPO) a d’fhabhraigh i 2016 de bhua A. 542(1)(d)  

(ii) An dáta diúscartha 

(d) (i) Breac isteach méid an ghlanghnóchain maidir le diúscairt talaimh faoi Ordú Ceannaigh    
          Éigeantaigh (CPO) a d’fhabhraigh i 2016 de bhua A. 542(1)(d) 

(ii) An dáta diúscartha 

Tuairisc na Sócmhainní Líon na Sócmhainní Comaoin

(a) Scaireanna (luaite agus neamhluaite)

(b) Áitreabh Cónaithe

(c) Áitreabh Tráchtála

(d) Talamh Talmhaíochta

(e) Talamh Forbraíochta

(f) Sócmhainní Gnó

(g) Seandachtaí/Saothair Ealaíona

(h) Eile

/ /

.,, 00,

L L MM B B B B/ /

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

.,, 00,

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

L L MM B B B B
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K - DREASACHTAÍ BUNAITHE AR MHAOIN AR A BHFUIL FAOISEAMH Á ÉILEAMH I 2016 [801 - 832]
Iarrtar ort an fhaisnéis seo a leanas a sholáthar chun tacú le d'éileamh ar cheann ar bith de na faoisimh seo a leanas. Coimeád i gcuimhne gurb iad na 
sonraí atá ag teastáil thíos “na faoisimh shonraithe” a luaitear in A. 1052(1)(aa) agus A. 1084(1)(b)(ib)  agus, mura gcomhlánaítear go hiomlán agus go 
cruinn an painéal seo, gur féidir go mbeidh pionóis inghearrtha ort dá bharr faoi A. 1052 agus/nó formhuirear faoi A. 1084. 
Breac isteach costas bliantúil an fhaoisimh, is é sin, an méid atá á éileamh sa bhliain, gan méideanna tugtha ar aghaidh isteach sa bhliain cibé acu mar chaillteanais nó 
liúntais chaipitiúla a áireamh agus sula n-asbhaintear aon chaillteanais agus/nó liúntais chaipitiúla neamhúsáidte a thabharfar ar aghaidh go dtí blianta ina dhiaidh sin.

Maoin Chónaithe Ailt Infheisteoir - Léasóir

Liúntas Foirgneamh Tionsclaíocha Úinéir Lonnaitheach Infheisteoir - Léasóir

Athnuachan Uirbeach808. A.372C & D

Athnuachan Baile Móir809. A.372AC & AD

Ionad Saoire Cois Farraige810. A.352 & A.353

Athnuachan Tuaithe811. A.372M & N

Carrchlóis Ilstóracha812. A.344

Ag Conaí Lastuas den Siopa 
(Áitreabh Tráchtála amháin)

813. A.372D

Limistéir Fhiontraíochta814. A.343

Páirceáil agus Gluais815. A.372V & W

Óstáin816. A.268(1)(d)

Teachíní Saoire817. A.268(3)

Brúnna Saoire818. A.268 (2C)(b)

Tithe Aíochta819. A.268(2C)(a)

Tithe Altranais820. A.268(1)(g)

Tithíocht do dhaoine scothaosta/éiglí821. A.268(3A)

Tithe Téarnaimh822. A.268(1)(i)

Ospidéil Cháilitheacha823. A.268(2A)

Lárionaid Mheabhairshláinte Cháilitheacha824. A.268(1C)

Clinicí Cáilitheacha Díobhála Spórt825. A.268(2B)

Foirgnimh a úsáidtear chun críocha áirithe 
cúraim leanaí

826. A.843A

Aonaid Sainchúraim Mhaolathaigh827. A.268(1)(m)

Foirgnimh nó Struchtúir i Láithreáin
Chláraithe do Charbháin agus Champáil

828. A.268(2D)

An Scéim um Infheistíocht i mBonneagar
Turasóireachta Chrios Lár na Sionainne

829. A.372AW

Athnuachan Uirbeach801. A.372AP

Athnuachan Baile Móir802. A.372AP

Ionad Saoire Cois Farraige803. A.372AU

Athnuachan Tuaithe804. A.372AP

Ag Conaí Lastuas den Siopa805. A.372AP

Páirceáil agus Gluais806. A.372AP

Cóiríocht do Mhic Léinn807. A.372AP

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00
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,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00

,, . 00
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L - FÉINMHEASÚNÚ DÉANTA FAOI CHAIBIDIL 4 DE CHUID 41A [901 - 902]

.,, 00

832. Mura bhfuil an scéim/na scémeanna ar a bhfuil tú ag éileamh faoisimh liostaithe ag na Línte 801 - 831 thuas luaigh ainm 
na Scéime(anna) Dreasachta, luaigh an tAlt iomchuí agus breac isteach suim an fhaoisimh á éileamh sa bhliain (Úinéir 
Lonnaitheach, Infheisteoir-Léasóir).

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

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

(d) Méid na cánach iníoctha don tréimhse seo

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

901. Féinmheasúnú – Cáin Ioncaim 2016

(b) Méid na cánach inmhuirir don tréimhse seo

(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 2017, ní bheidh ort an painéal Féinmheasúnaithe a chomhlánú.

(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 atá in (c)(i) nó (c)(ii) thuas.)

(Nóta: ní mór méid aon cháin coinnithe siar ag an bhfoinse aisíoctha (m.sh. aisíoctha 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/asbhainte a ghearrtar ort roimh aisíocaíochtaí eatramhacha.)

(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.)

Tionscnamh na Cathrach Beo 830.

831. Áiseanna Seirbhísí Eitlíochta ,, . 00 ,, . 00

,, . 00 ,, . 00A. 372AAC

A. 268(1)(n)

(f)  Méid an fhormhuirir dlite faoi A. 1084 de bharr comhdú déanach an tuairisceáin seo .,, 00

(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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(g) Méid an fhormhuirir dlite faoi A. 1084 de bharr neamhchomhlíonadh le riachtanais CMÁ 

(h) 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 2016

Dáta

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

/ /Síníu

Stádas an tSínitheora

(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 A. 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 2016

Dáta

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

/ /Síníu

Stádas an tSínitheora

902. Féinmheasúnú – Cáin Ghnóchan Caipitiúil 2016

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

(Nóta: má chomhdaíonn tú an tuairisceán seo in am, ach má theipeann ort, tráth an dáta chomhdaithe, do thuairisceán 
Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) a chur isteach nó an CMÁ a bhí dlite a íoc nó dul i mbun comhaontaithe íocaíochta, ba 
cheart go ngearrfaí formhuirear ort anuas ar an dliteanas deireanach, arb ionann é agus an formhuirear a ghearrtar 
nuair a chomhdaítear tuairisceán dhá mhí nó níos mó tar éis an dáta chomhdaithe. 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 
2016. 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 atá iníoctha in (d) thuas, móide an formhuirear atá dlite in (f) nó (g), más ann dó, agus 
lúide an méid cánach in (h) a íocadh cheana féin)

(Nóta: is é seo an méid cánach a ró-íocadh in (e) thuas, lúide an formhuirear atá dlite in (f) nó (g), más ann dó, agus 
móide an méid cánach in (h) a íocadh cheana féin)

(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 901(f))

(Nóta: féach 901(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)

L L MM B B B B

L L MM B B B B

Láimhseálfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an bhfaisnéis a chuireann tú ar fáil i dtaca leis an iarratas seo faoi rún. 
D’fhéadfadh na Coimisinéirí Ioncaim áfach, má cheadaítear é nó má iarrtar orthu é de bharr reachtaíochta, an fhaisnéis 
seo a nochtadh do Chomhlachtaí Poiblí eile. Tá tuilleadh sonraí ar fáil ag www.revenue.ie

http://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
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Deartha ag Lárionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

Amhras a Chur in lúl
Má tá amhras dáiríre ort maidir le cur i bhfeidhm an dlí chánaigh in aon ábhar i do thuairisceán, cuir T 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 foilsithe ag na Coimisinéirí Ioncaim ar chomharlaigh tú i dtaobh cur i bhfeidhm an dlí i gcúinsí cosúla

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.

IBAN (Uasfhad 34 carachtar)

BIC (Uasfhad 11 carachtar)

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

.,, 00

http://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
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ÍOC AGUS TUAIRISCIGH
31 DEIREADH FÓMHAIR 2017

Ainm Uimhir PSP

Léigh le do thoil an t-eolas anseo thíos agus thall sula gcomhlánaíonn tú an Ráiteas um GhlandliteanaisTÁBHACHTACH

Faoin Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, ní foláir duit an tuairisceán agus na híocaíochtaí seo a leanas a chur isteach ar nó roimh
31 Deireadh Fómhair 2017:

Íocaíocht Réamhchánach don bhliain mheasúnaithe 2017 lena n-áirítear ranníocaíochtaí Mhuirir Shóisialta Uilígh

Íocaíocht aon iarmhéid Cánach Ioncaim atá dlite don bhliain mheasúnaithe 2016

Tuairisceán Ioncaim agus Gnóchan Caipitiúil don bhliain mheasúnaithe 2016

Conas an Duillín Íoctha a chomhlánú

Is féidir leat a chinntiú go ndéanfar d’íocaíochtaí Cánach Ioncaim a phróiseáil go pras agus go cruinn ach an Duillín Íoctha anseo thíos a 
chomhlánú agus a chur chuig an Ard-Bhailitheoir, Bosca Poist 354, Luimneach. Caithfidh tú an Ráiteas ar Ghlandliteanais a chomhlánú 
má tá d’íocaíocht á déanamh agat trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim nó trí Threoir Dochair mochúrsaí, Cárta Creidmheasa, 
Cárta Dochair, Dochar Díreach nó Údarú Dochair Aonair (féach lastall chun teacht ar shonraí faoi conas íocaíocht a dhéanamh).

Breac isteach le do thoil an tsuim sa spás ábhartha ar an Ráiteas um Ghlandliteanais ina leith seo thíos:

1. Réamhcháin 2017
Is é íosmhéid na Réamhchánach is gá duit a íoc ná suim is ionann agus 90% den dliteanas deiridh agat do Cháin Ioncaim i leith 2017 nó
100% den dliteanas deiridh agat do Cháin Ioncaim i leith 2016, cibé ceann acu is lú. Má tá do Réamhcháin do 2017 á híoc agat trí dhochar 
díreach míosúil, fág an bosca seo folamh.

2. Suim Chomhardaithe 2016
Cuir isteach aon iarmhéid Cánach Ioncaim don bhliain mheasúnaithe 2016 atá gan íoc fós. Is cóir duit cáin atá íoctha cheana don bhliain 
seo a thabhairt san áireamh agus tú ag ríomh an iarmhéid atá gan íoc fós.
Má tá sé ríofa agat go bhfuil creidmheas dlite duit don bhliain seo, breac isteach an tsuim agus cuir (x) sa bhosca lena thaispeáint gur credmheas 
atá i gceist. Déanfar an creidmheas a fhritháireamh sa ghnáthchúrsa i gcoinne dliteanais ar bith do bhlianta eile ar an Ráiteas um Ghlandliteanais.

3. GLANMHÉID IOMLÁN
Caithfidh an Glanmhéid Iomlán réiteach le hiomlán na ndearbhuithe uile atá á ndéanamh agat do na tréimhsí thuas.
Má tá sé ríofa agat nach bhfuil dliteanas ar bith ort maidir le Réamhcháin 2017, Suim Chomhardaithe 2016, breac isteach ‘0’ amháin sa bhosca is 
cuí don chatagóir sin ar an Ráiteas um Ghlandliteanais.

FÓGRA TÁBHACHTACH:
Má chomhdaíonn tú an tuairisceán seo in am trátha, ach ag an dáta comhdaithe theip ort do Thuairisceán Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) 
a chur isteach, nó theip ort an cháin a íoc nó dul isteach i socrú íocaíochta comhaontaithe, is cóir formhuirear a chur leis an ndliteanas 
deiridh. Mar sin, is cóir an méid iníoctha i d’Fhéin-Mheasúnú a mhéadú de 10%. Nuair a thógtar an CMÁ cothrom le dáta tar éis sin, beidh 
méid an fhormhuirir teoranta do mhéid an dliteanais CMÁ atá i gceist. Chun cabhair a fháil, tig leat scairt a chur ar an mBrainse CMÁ ar 
1890 20 02 55 (PnahÉ amháin) nó ar +353 1 702 3049 (lasmuigh).
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Uimh PSP:

Ainm:

€ Duillín Íoctha

€ Ráiteas um Ghlandliteanais
Breac isteach Euro - NA BREAC CENT

Cáin Ioncaim Réamcháin 2017

Cáin Ioncaim Suim Chomhardaithe 2016

Cuir X sa 
bhosca thuas más 

creidmheas
an Cháin 

Ioncaim do 2016

GLANMHÉID IOMLÁN
1 + 2 THUAS

Cód Aitheantais Bainc (BIC)

Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas Bainc (IBAN)

SUIM AN DOCHAIR

Údarás Dochair Shingil
Cuir mo chuntas do dhochar leis an tsuim shingil a shonraítear, 

tráth nach déanaí ná 31 Deireadh Fómhair 2017.



ÍOC AGUS TUAIRISCIGH - 31 DEIREADH FÓMHAIR 2017
Léigh le do thoil an t-eolas tábhachtach ar an leathanach seo sula gcomhlánaíonn tú an Duillin Íoctha thall.

Modhanna ÍocaíochtaTÁBHACHTACH

Is féidir leat íocaíocht a dhéanamh i gcoinne dliteanais chánach ar cheann de na bealaí seo:

1. Seirbhís Ar-Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)
Chun sonraí a fháil ar conas tuairisceáin a chur isteach agus íocaíochtaí a dhéanamh trí Sheirbhís Ar-Líne na gCoimisinéirí Ioncaim
(ROS) logáil isteach ar ár suíomh gréasáin ag www.revenue.ie nó glaoigh ar 1890 20 11 06.

2. mochúrsaí
Féadfaidh custaiméirí mochúrsaí íocaíochtaí a dhéanamh ar líne trí chliceáil ar an nasc le mochúrsaí ar leathanach baile na gCoimisinéirí 
Ioncaim. Féadfaidh tú clárú le haghaidh mochúrsaí ar an nasc “Clárú le haghaidh mochúrsaí” ar www.revenue.ie. Teastóidh do UPSP 
agus pasfhocal chun íocaíocht a dhéanamh.
Féadfaidh tú íocaíochtaí a dhéanamh ar líne trí leas a bhaint as an méid a leanas:
- cárta dochair nó cárta creidmheasa
- dochar aonuaire - ‘Treoir Dochair Aonair’- trí chuntas bainc a úsáid.

3. Dochar Díreach
Chun eolas a fháil ar conas Réamhcháin Ioncaim a íoc trí Dhochar Díreach Míosúil, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin na gCoimisinéirí
Ioncaim ag www.revenue.ie nó glaoigh ar 1890 33 84 48. Tabhair faoi deara le do thoil nach mbaineann an áis Dhochair Dhírigh ach le 
Réamhcháin agus ba chóir iarratais Dhochair Dhírigh uile a dhéanamh ar líne trí ROS ag úsáid an naisc Dhochair Dhírigh ar an scáileán 
Mo Sheirbhísí.

4. Údarú Dochair Shingil
Is féidir leat Cáin Ioncaim a íoc anois go díreach as do chuntas bainc reatha ach an tÚdarás Dochair Shingil thall a chomhlánú. Tabhair 
faoi deara le do thoil nach mór don chuntas a bheith i mbanc sa Limistéar Aonair d’Íocaíochtaí Euro (SEPA) agus a bheith san 
fhormáid SEPA.

■ Ní gá duit ach sonraí do chuntais bainc agus an tsuim is mian leat a bheith curtha do dhochar as do chuntais a sholáthar.

■ Ná déan dearmad le do thoil an Ráiteas um Ghlandliteanais a mhiondealú lena thaispeáint cén méid a leithroinnfear i gcoinne gach 
dliteanais.

■ Cuir an mhandáid chomhlánaithe chuig an Ard-Bhailitheoir ag an seoladh anseo thíos.

■ Tógfar asbhaint aon-uaire as do chuntas tráth nach luaithe ná 31 Deireadh Fómhair 2017 agus cuirfear chun sochair í i gcoinne do 
dhliteanas cánach mar atá sonraithe sa Ráiteas um Ghlandliteanais.

■ Déan deimhin de go bhfágann tú go leor ama - ar a laghad trí lá oibre - chun go sroichfidh d’íocaíocht an tArd-Bhailitheoir faoin dáta 
dlite.

■ Tá muirear úis inghearrtha ar íocaíocht chánach atá déanach.
■ Má theipeann ort dliteanas cánach a íoc nó a íoc in am trátha, d’fhéadfaí dá thoradh bailiú a chur i bhfeidhm tríd an Sirriam, trí Imeachtaí 

Cúirte nó trí Astú.
Baineann costais le forfheidhmiú, i dteannta le haon ús a ghearrtar.

FIOSRUITHE
Is cóir aon fhiosrú maidir le dliteanas a sheoladh chuig d’Oifig Cánach áitiúil.
Is cóir aon fhiosrú maidir le híocaíocht a chur chuig an Rannán an Ard-Bhailitheoir, Teach an tSáirséalaigh, Sráid Phroinséis, Luimneach, 
V94 R972.

Cuir an tÚdarás Dochair Shingil comhlánaithe ar ais chuig:
AN tARD-BHAILITHEOIR, BOSCA POIST 354, LUIMNEACH

An Tábhacht a Bhaineann le híoc go Pras
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Téacs Dlithiúil 
Tríd an bhfoirm mhandáide seo a shíniú, tá tú ag tabhairt údaráis do (A) na Coimisinéirí Ioncaim treoracha a chur chuig do bhanc 

do chuntas a chur do dhochar agus (B) do bhanc do chuntas a chur do dhochar de réir na treorach ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Mar chuid de do chearta, tá de cheart agat aisíoc a fháil ó do bhanc faoi théarmaí agus choinníollacha do chomhaontaithe le do 
bhanc. Is féidir aisíoc a éileamh laistigh de 8 seachtain dar tús an dáta ar ar cuireadh do chuntas do dhochar. Mínítear do chearta 

i ráiteas gur féidir leat a fháil ó do bhanc.

FÉACH AN DUILLÍN ÍOCTHA AR A CHÚL SEO

http://www.revenue.ie/ga/index.html
http://www.revenue.ie/ga/index.html

