
LEATHANACH 1 

NÍ FOLÁIR DUIT AN DEARBHÚ SEO A SHÍNIÚ
DEARBHAÍM, chomh fada agus is eol dom agus mar a chreidim, go bhfuil san fhoirm seo ráiteas ceart ar mheasúnú 
cánach don bhliain 2019 chomh maith le ráiteas ceart ar ghnóthachain chaipitiúla a d’fhabhraigh agus ar shócmhainní 
inmhuirir a fuarthas sa bhliain 2019                                      

Foirm 1(Gnólachtaí)
Tuairisceán Cánach Comhpháirtíochta 2019

Uimhir Thagartha Cánach
Ná déan dearmad an uimhir 
seo a lua in aon chumarsáid 
le d'oifig IoncaimGCD

TAIN

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

Seoladh Fillte

Tá an Tuairisceán Cánach seo le húsáid  
ag comhpháirtíochtaí
Tá an Tuairisceán seo le déanamh ag an gcomhpháirtí
■ atá tús-ainmnithe sa chomhaontú comhpháirtíochta, nó
■ atá ainmnithe go haonarach nó le tosaíocht i 

ngnáthainm na gnólachta mura bhfuil comhaontú ar  
bith ann, nó

■ mura comhpháirtí gníomhach é/í an comhpháirtí 
ainmnithe le tosaíocht, ansin ag an gcomhpháirtí 
gníomhach tosaíochta

Mura bhfuil comhpháirtí ar bith cónaitheach sa Stát is  
cóir go ndéanfadh duine díobh seo an Tuairisceán: 
gníomhaire, bainisteoir, nó fachtóir atá cónaitheach  
sa Stát

TUAIRISCEÁN AR IONCAM AGUS GHNÓTHACHAIN CHAIPITIÚLA NA COMHPHÁIRTÍOCHTA SA BHLIAIN DAR 
CRÍOCH 31 NOLLAIG 2019
TUAIRISCEÁN AR SHÓCMHAINNÍ INMHUIRIR A FUAIR AN CHOMHPHÁIRTÍOCHT SA BHLIAIN DAR CRÍOCH 
31 NOLLAIG 2019
Iarrtar ar an gcomhpháirtí Tosaíochta faoi A. 959I den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, arna leasú, tuairisceán ar ioncam 
agus ghnóthachain chomhpháirtíochta do 2019 a ullmhú agus a sheachadadh ar nó roimh 31 Deireadh Fómhair 2020
Iarrtar ar gach comhpháirtí tuairisceán pearsanta ar leithligh a dhéanamh ar Fhoirm 11, chomh maith leis an Tuairisceán
seo.Cuireann ár Seirbhís Ar Líne (ROS) ar do chumas an fhoirm seo a thuairisciú go leictreonach  
Tiocfaidh tú ar ROS ag www.revenue.ie

Sonraí Teagmhála (le haghaidh ceisteanna faoin tuairisceán seo)
TAIN an Ghníomhaire

Tag. an Chliaint

Ainm Teagmhála
Teileafón nó
Ríomhphost

Ainm Iomlán na
Comhpháirtíochta / Gnólachta 
(más éagsúil ón ainm thuas)

2019155G

RPC012754_GA_WB_L_1

Léiriú Amhrais: Má tá amhras dáiríre ort maidir le cur i bhfeidhm ceart an dlí chánach i dtaobh aon rud sa 
tuairisceán, tabhair sonraí faoin tsaincheist sna réimsí iontrálacha ar leathanach 11
Nóta: Is cóir do gach comhpháirtí lena mbaineann an phróiseáil cánaithe seo nóta um Léiriú Amhrais 
a bhreacadh isteach freisin sa tuairisceán cánach pearsanta féin aige / aici

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. 31/10/2019
•    Úsáid dúch GORM agus an fhoirm seo á comhlánú agat
•    Mura bhfuil dóthain spáis i gceann ar bith de na painéil ar an bhfoirm, ceangail sceideal ar leithligh 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 uirthí
•    Baineann na tagairtí do reachtaíocht le hAilt den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, mura gcuirtear a mhalairt in iúl

Síniú

Cáil an tSínitheora

Dáta / /L L MM B B B B

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


2019155G Uimhir Thagartha Cánach PAINÉAL(ÉIL) NÓ CUID (CODANNA) AR BITH
NACH GÁ IONTRÁIL IONTU, FÁG BÁN IAD

LEATHANACH 2

A - SONRAÍ NA COMHPHÁIRTÍOCHTA [1 - 3]

Tá Painéal A leagtha amach ar leathanaigh 2 agus 3; is cóir iontrálacha a dhéanamh ar an dá 
leathanach mar is iomchuí

Comhlánaigh colúin (i) go (v) thar ceann na gcomhpháirtithe ar fad

2.   Comhpháirtithe cónaitheach in Éirinn

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí 
(UPSP) an Chomhpháirtí

Cion an Chomhpháirtí de 
Chás I/II

Cion an Chomhpháirtí 
d'ioncam eile

Má fuarthas 
tuarastal, cuir 
T sa bhosca

Má fuarthas ús ar 
chaipiteal, cuir 
T sa bhosca

(i) (ii) (iii) (iv) (v)

(a) 00, , . 00, , .

(b) 00, , . 00, , .

(c) 00, , . 00, , .

(d) 00, , . 00, , .

(e) 00, , . 00, , .

(f) 00, , . 00, , .

3.   Comhpháirtithe neamhchónaitheach in Éirinn

UPSP an Chomhpháirtí
nó Ainm & Seoladh & Uimhir 

Chánach Choigríche (más ann)
an Chomhpháirtí

Cion an Chomhpháirtí 
de Chás I/II

Cion an Chomhpháirtí 
d'ioncam eile

Má fuarthas 
tuarastal, cuir 
T sa bhosca

Má fuarthas ús ar 
chaipiteal, cuir 
T sa bhosca

(i) (ii) (iii) (iv) (v)

(a) 00, , . 00, , .

(b) 00, , . 00, , .



















Sonraí na gComhpháirtithe Éagsúla le linn Tréimhse(sí) Cuntasaíochta luaite  
i bPainéal B ar leathanaigh 4 - 6



Comhlánaigh colúin (i) go (v) thar ceann na gcomhpháirtithe ar fad

1.  Má tá athruithe ar bith faoi na ceannteidil seo, nár tuairiscíodh cheana do na Coimisinéirí Ioncaim, breac isteach 
anseo na sonraí nua

(a)  An Cineál Trádála / Gairme Príomha

(c)  Seoladh Gnó na Trádála / Gairme Príomha
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Tá Painéal A leagtha amach ar leathanaigh 2 agus 3; is cóir iontrálacha a dhéanamh ar an dá leathanach 
mar is iomchuí

Comhlánaigh colúin (vi) go (xi) má bhí athruithe sa Chomhpháirtíocht nó sa Bhonn Dáilte Brabús sa Tréimhse 
Chuntasaíochta seo

2.    Comhpháirtithe cónaitheach in Éirinn

(vi) (vii) (viii) (x) (xi)

3.   Comhpháirtithe neamhchónaitheach in Éirinn

(b) .

(a) .

(f) .

(e) .

(d) .

(c) .

Bonn dáilte brabús* 
ag tús na

tréimhse (%)

Má thosaigh 
comhpháirtí, cuir
T sa bhosca

Má scoir
comhpháirtí, cuir 
T sa bhosca

An Dáta a tharla
an imeacht

Bonn dáilte brabús* 
ag deireadh na
tréimhse (%)

Má tháinig athrú ar an 
mbonn dáilte brabús, 

cuir T sa bhosca

(ix)

.

.

.

.

.

.

*tar éis tuarastail 
agus úis ar chaipiteal

Má thosaigh 
comhpháirtí, cuir
T sa bhosca

Má scoir
comhpháirtí, cuir 
T sa bhosca

Má tháinig athrú ar an 
mbonn dáilte brabús, 

cuir T sa bhosca

(vi) (vii) (viii) (x) (xi)

(b) .

(a) .

(ix)

.

.

*tar éis tuarastail 
agus úis ar chaipiteal

Bonn dáilte brabús* 
ag tús na

tréimhse (%)

An Dáta a tharla
an imeacht

Bonn dáilte brabús* 
ag deireadh na
tréimhse (%)

*tar éis tuarastail 
agus úis ar chaipiteal

Sonraí na gComhpháirtithe Éagsúla le linn Tréimhse(sí) Cuntasaíochta luaite  
i bPainéal B ar leathanaigh 4 - 6

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

Comhlánaigh colúin (vi) go (xi) má bhí athruithe sa Chomhpháirtíocht nó sa Bhonn Dáilte Brabús sa Tréimhse 
Chuntasaíochta seo

1. (b)  Ainm agus Seoladh an Chomhpháirtí Ghníomhaigh Uachtaraigh

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

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
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B - BRABÚS AS TRÁDÁLACHA, GAIRMEACHA NÓ SLITE BEATHA [101 - 147]

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

Trádáil Phríomha Fothrádáil

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 111 - 147

103.   Má scoireadh den fhoinse ioncaim seo le linn 2019,
          luaigh an dáta scoir

104.   00, , . 00, , .

105.   00, , . 00, , .

106.   Ioncam inmheasúnaithe faoi A. 98A(4) 
(Préimheanna Droim Ar Ais i gcúrsaí trádála)

 mura bhuil curtha san áireamh cheana thuas
00, , . 00, , .

107.   Muirir Comhardaithe

Liúntas Chaipitil don bhliain reatha [108 - 110]

00, , . 00, , .

00, , . 00, , .

108.   Innealra agus Gléasra

109.   Liúntas Foirgneamh Tionsclaíocha agus / nó Feirme

110.   Liúntais Chaipitil Eile 00, , . 00, , .

SLEACHTA AS CUNTAIS [111 - 147]

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

112 Go

Ní foláir Sleachta as Cuntais a chomhlánú i ngach cás ina n-áirítear mar chuid den ghnó atá á sheoladh i 
gcomhpháirtíocht, seoladh trádála nó gairme, ach amháin i gcás ina mbeidh feidhm ag Líne 113 thíos

113.   Má chuir an chomhpháirtíocht faisnéis chuntas isteach cheana maidir 
leis an tuairisceán seo luaigh an Foirm 1(Gnólachtaí) 

          lenar cuireadh isteach na cuntais

Ioncam
115.   Díolacháin / Fáltais / Láimhdeachas

116.   Fáltais ó Ghníomhaireachtaí Rialtais (GMS, srl)

117.   Ioncam eile ar a n-áirítear ioncam díolmhaithe

00, , . , , 00.

00, , . 00, , .

00, , . 00, , .

00, , . 00, , .

114.   Cuir T sa bhosca más comhpháirtí tú i gComhpháirtíocht Feirme Cláraithe mar a shainmhínítear in A. 667C      

Glanbhrabús coigeartaithe don tréimhse   
chuntasaíochta

Glanchaillteanas coigeartaithe don tréimhse 
chuntasaíochta

/ /

/ /

/ /

/ /

B B B B 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 L L MM B B B B

L L MM B B B B L L MM B B B B

102.   An gcuimsíonn an trádáil oibríochtaí iomchuí chun críocha 
na Cánach Conarthaí Iomchuí (CCI)?  
(Is éard is ciall le hoibríochtaí iomchuí ná oibríochtaí sna 
hearnálacha tógála, foraoiseachta agus próiseála feola)

NílNíl TáTá

Brabús inmheasúnaithe
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Trádáil Phríomha FothrádáilMíreanna as Cuntas Trádála

118.   Ceannacháin 00, , . 00, , .

119.   Brabús Trádála Chomhlána 00, , . 00, , .

120.   Tuarastail / Pá, Costais Foirne 00, , . 00, , .

121.   Fochonraitheoirí 00, , . 00, , .

122.   Sainchomhairliúchán, Táillí Gairmiúla 00, , . 00, , .

123.   Mótar, Taisteal agus Cothú 00, , . 00, , .

124.   Deisiúchán / Athnuachan 00, , . 00, , .

125.   Dímheas, Díscríobh Cáilmheasa / Caipitil 00, , . 00, , .

           (b) Más diúltach, luaigh an méid anseo 00, , . 00, , .

127.   Costais eile (Iomlán) 00, , . 00, , .

          (b) Más diúltach, luaigh an méid anseo 00, , . 00, , .

139.   (a) Glansócmhainní - deimhneach 00, , . 00, , .

138.   Creidiúnaithe Cánach 00, , . 00, , .

137.   Creidiúnaithe agus Fabhruithe 00, , . 00, , .

136.   Iarmhéideanna Cuntas Cliant (Sochar) 00, , . 00, , .

135.   Iarmhéideanna Cuntas Cliant (Dochar) 00, , . 00, , .

134.   Banc / Iasachtaí / Rótharraingt (Sochar) 00, , . 00, , .

133.   Airgead tirim / Banc (Dochar) 00, , . 00, , .

132.   Feichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí 00, , . 00, , .

131.   Stoc, Obair idir lámha, Táirgí deiridh 00, , . 00, , .

          (b) Más diúltach, luaigh an méid anseo 00, , . 00, , .

130.   (a) Iarmhéid Deiridh Caipitil - deimhneach 00, , . 00, , .

129.   Tarraingtí (Glan ar Cháin agus ranníocaí Pinsin) 00, , . 00, , .

128.   Airgead tirim / Caipiteal tugtha isteach 00, , . 00, , .

Míreanna as Cuntas Caipitil agus Clár Comhardaithe

Costais agus Asbhaintí

126.    00, , . 00, , .(a) Soláthairtí ar a n-áirítear
drochfhiacha - deimhneach

140.   Glanbhrabús de réir na gCuntas , , 00. 00, , .

141.   Glanchaillteanas de réir na gCuntas 00, , . 00, , .

Sleachta as Ríomh Glanbhrabúis / Glanchaillteanais Choigeartaithe
Brabús / Caillteanas de réir na gCuntas



2019155G Uimhir Thagartha Cánach PAINÉAL(ÉIL) NÓ CUID (CODANNA) AR BITH
NACH GÁ IONTRÁIL IONTU, FÁG BÁN IAD

LEATHANACH 6

Trádáil Phríomha Fothrádáil
Coigeartuithe déanta ar Bhrabús/Chaillteanas de réir na gCuntas 

142.   Costais Mótair 00, , . 00, , .

143.   Tabhartais (Pholaitiúla agus Charthanachta) / Aíocht 00, , . 00, , .

144.   Solas, Teas agus Teileafón 00, , . 00, , .

145.   Glanghnóthachan as díol sócmhainní seasta/inmhuirir 00, , . 00, , .

146.   Glanchaillteanas as díol sócmhainní seasta / inmhuirir 00, , . 00, , .

C - IONCAM DÍOLMHAITHE 
Ioncam as Foinsí Díolmhaithe ó Cháin

201.   (a) Brabús, gnóthachain nó dáiltí as Coillearnacha 00, , .

          (b) Más caillteanas, breac isteach a mhéid 00, , .

D - IONCAM CÍOSA ÉIREANNACH [301 - 313]
Maoin Chónaithe

312.   Iomlán na Liúntas Caipitiúil ar fáil do 2019 00, , .

305.   Suim brábúis inmhuirir / caillteanais ceadaithe tar éis caiteachais ach roimh  
Liúntais Chaipitil

  (e) Eile 00, , .

  (c) Faoiseamh de shaghas “Alt 23” más 2019 an chéad bhliain den éileamh 00, , .
  (b) Ús incheadaithe 00, , .
  (a) Deisiúcháin 00, , .

304.   Costais
303.   Cíos Comhlán Infhaighte 00, , .

301.   Sa chás go bhfuil na riachtanais chlárúcháin faoi Chuid 7 den Acht um Tionóntachtaí Cónaithe 2004 
comhlíonta maidir le gach tionóntacht a bhí i bhfeidhm i dtaca le háitreabh cónaithe sa bhliain 2019, cuir T 
sa bhosca

302.   Líon aonad maoine ligthe ar cíos

147.   (a) Faoiseamh stoic a éilítear faoi A. 666 00, , . 00, , .

(b) Faoiseamh stoic a éilítear faoi A. 667B 00, , . 00, , .

(c) Faoiseamh stoic a éilítear faoi A. 667C 00, , . 00, , .

00, , .313.   Méid na gcaillteanas sa bhliain seo

Maoin tráchtála, talamh agus gach foinse eile d'ioncam ciosa Éireannach

307.   Fairsinge i heicteáir más iomchuí , .

308.   Cíos Comhlán Infhaighte 00, , .

  (c) Eile 00, , .
  (b) Ús incheadaithe 00, , .
  (a) Deisiúcháin 00, , .

309.   Costais

310.  Suim brábúis inmhuirir / caillteanais ceadaithe tar éis caiteachais ach roimh 
Liúntais Chaipitil

306.   Líon aonad maoine ligthe ar cíos

  (d) Caiteachas réamh-ligean ar mhaoine folamha ceadaithe ag A. 97A 00, , .

  (b) Glanchaillteanas ar mhaoin chónaithe   00, , .

  (a) Glanbhrabús ar mhaoin chónaithe         00, , .

311.   Méid an brábúis inmhuirir ó gach foinse, glan ó chaiteachas ach roimh Liúntais          
Chaipitil (Iomlán Líne 305 agus Líne 310 – más caillteanas atá i gceist,  
cuir 0.00 isteach)   

00, , .

(a) Glanbhrabús ar mhaoin tráchtála 00, , .

(b) Glanchaillteanas ar mhaoin tráchtála      00, , .
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E - IONCAM ÉIREANNACH EILE [314 - 319]

Ioncam nár baineadh cáin ioncaim Éireannach as
314.    Ioncam (ús ar iasachtaí Rialtais nó eile, cuntais taisce, srl agus                
          lascainí, iníoctha gan cáin ioncaim Éireannach a asbhaint)

Ioncam ar baineadh cáin ioncaim Éireannach as
315.     Ús íoctha ar nó curtha chun sochair do thaiscí iontu seo: Bainc Thráchtála, 

Cumainn Fhoirgníochta, ACC Loan Management Ltd., An Post (seachas ús ar 
Chuntais Choigiltis Speisialta), srl (taispeáin an méid comhlán íoctha nó curtha 
chun sochair sular gearradh an cháin choinneála)

00, , .

00, ,
.

00, , .

00, , .

00, , .

00, , .

316.  Dáiltí comhlána (dáiltí móide cáin iarchoimeádta díbhinní)

318.  Ioncam eile a fuarthas sa bhliain 2019

319.   Gnóthais Infheistíochta (A. 739G(2A))
(a) Gnóthachan ar dhiúscairt mheasta (A. 739E(1)(b)(ii))

(b) Gnóthachan ar dhiúscairt mheasta (A. 739E(1)(ba))

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

F - IONCAM COIGRÍCHE [401 - 417] (Úsáid €)
Urrúis agus Sealúchais lasmuigh den Stát

401.   Ioncam as urrúis agus sealúchais lasmuigh den Stát

Cuntais Bhainc Choigríche (A. 895)
Tabhair na sonraí seo a leanas i dtaca le gach cuntas bainc coigríche a osclaíodh sa bhliain 2019 ar leis an 
gcomhpháirtíocht go tairbhiúil na taiscí a bhí á gcoinneáil iontu

402.   Ainm agus seoladh (an bhainc srl) ina raibh an taisce á coinneáil

00, , .

403.   An dáta a osclaíodh an cuntas

404.   An méid airgid a cuireadh i dtaisce ar oscailt an chuntais

405.   Ainm agus seoladh idirghabhálaí trínar osclaíodh an cuntas,
áirigh Eircode (más eol)
(Cuir sonraí an úis a fuarthas as na cuntais seo san áireamh ag Líne 401)

Polasaithe Saoil Coigríche (A. 730H, 730I, 730J, 730K)
Tabhair na sonraí seo a leanas maidir le polasaithe a eisíodh sa bhliain 2019 ó AON Bhallstát den AE nó LEE,
nó ó Bhallstát den OECD lena bhfuil Comhaontú Cánachais Dhúbailte ag Éirinn

406.   Ainm agus seoladh an duine a chuir tús leis an bPolasaí Saoil Coigríche,
 áirigh Eircode (más eol)

407.   Téarmaí an pholasaí

00, , .

00, , .

00, , .

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

díolmhaithe roimhe faoi A. 234

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

Is ceadmhach caillteanais chíosa choigríche a fhritháireamh i gcoinne brabús cíosa coigríche amháin

/ /L L MM B B B B
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Tabhair na sonraí seo a leanas ar gach leas ábhartha i 'ciste(í) eischósta rialaithe' (iadsiúd a thagann faoi 
A. 747B(2A)) faighte i 2019 SAN AE nó LEE nó i mBallstát den OECD lena bhfuil Comhaontú Cánachais 
Dhúbailte ag Éirinn

410.   Ainm agus seoladh na gCiste(í) Eischósta

411.   An dáta a fuarthas an leas ábhartha

412.   Méid an chaipitil a infheistíodh chun an leas ábhartha a fháil

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

00, , .

(Cuir sonraí an ioncaim a fuarthas as na cuntais seo san áireamh ag Líne 401)

Tabhair na sonraí seo a leanas ar gach leas ábhartha faighte i 2019 i (i) táirgí 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

414.   Ainm agus seoladh na dTáirgí Eischósta

415.   An dáta a fuarthas an leas ábhartha

416.   An méid a íocadh chun an leas ábhartha sin a fháil

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

00, , .

(Cuir sonraí an ioncaim a fuarthas as na cuntais seo san áireamh ag Líne 401)

G - IONCAM/BRABÚS AS FOINSÍ NACH BHFUIL LUAITE AON ÁIT EILE
(Cuir san áireamh méideanna a fuarthas tar éis scor den trádáil nó ghairm agus méideanna a n-áirítear mar 
ioncam na comhpháirtíochta faoi A. 806)

501.   (a) Méid comhlán ioncaim / brabús as foinsí nach bhfuil luaite aon áit eile

(b) Sonra(í) foinse(í) ioncaim / brabús

00, , .

Cistí Eischósta

Táirgí Eischósta Eile

408.   Préimheanna bliantúla iníoctha

409.   Ainm agus seoladh an duine trína bhfuarthas an Polasaí Saoil Coigríche,
 áirigh Eircode (más eol)

(Cuir sonraí an ioncaim a fuarthas as na cuntais seo san áireamh ag Líne 401)

00, , .

/ /

/ /
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H - ÍOCAÍOCHTAÍ BLIANTÚLA, MUIRIR, ÚS ÍOCTHA AGUS TABHARTAIS [601 - 605]

601.   Méid comhlán Cíosanna srl iníoctha le Neamhchónaitheoirí sa bhliain 2019 00, , .

602.   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 bhreac isteach méid na préimheanna árachais íocadh

00, , .

603.   Íocaíocht chomhlán Muirear / Blianachtaí lena n-áirítear Ríchíosanna Paitinne 
má asbhaineadh cáin

00, , .

604.   Ús ar mhorgáiste nó iasacht (lena n-áirítear ús ar rótharraingt bhainc) 00, , .

605.   Comhlachtaí Ceadaithe Spóirt - Méid na dTabhartas déanta i 2019 00, , .

I - BRABÚS as COMHPHÁIRTÍOCHT: COMHARDÚ BRABÚS CIONROINNTE FAOI
 A. 1008(2)(a)(ii) [701 - 703] 

701.   Méid na mbrabús cionroinnte faoi A. 1008(2)(a)(ii) 00, , .

702.   Cionroinnt ag teastáil 

703.   Luaigh cén fáth ar lú méid comhiomlán na 
mbrabús ag dul do chomhpháirtithe roimh 

 A. 1008(2)(a)(ii) ná an méid iomlán de 
 bhrabúis na comhpháirtíochta

J - SÓCMHAINNÍ INMHUIRIR FAIGHTE I 2019 [801 - 808]

Breac isteach an líon sócmhainní faighte agus an chomaoin tugtha

801.   Scaireanna (luaite agus neamhluaite) 00, , .

802.   Áitreabh Cónaithe 00, , .

803.   Áitreabh Tráchtála 00, , .

804.   Talamh Talmhaíochta 00, , .

805.   Talamh Forbraíochta 00, , .

806.   Sócmhainní Gnó 00, , .

807.   Seandachtaí / Saothair Ealaíona 00, , .

808.   Eile 00, , .

Tuairisc na Sócmhainní Líon na Sócmhainní Comaoin
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K - GNÓTHACHAIN CHAIPITIÚLA A D'FHABHRAIGH SA BHLIAIN 2019 [901 - 917]

Tuairisc na
Sócmhainní

An Líon
Diúscairtí

Diúscairtí idir 
daoine bainteacha
cuir T sa bhosca

Fairsinge 
Chomhiomlán

i Heicteáir

Comaoin Chomhiomlán
(Cuir síos an margadhluach mura

ndearnadh an diúscairt ar neamhthuilleamaí)

901.   Scaireanna / Urrúis - Luaite 00, , .,

902.   Scaireanna / Urrúis - Neamhluaite 00, , .,

903.   Talamh / Foirgnimh Talmhaíochta , . 00, , .,

904.   Talamh Forbraíochta , . 00, , .,

905.   Áitreabh Tráchtála 00, , .,

906.   Áitreabh Cónaithe 00, , .,

907.   Gnóthachain as Ciste Fiontraíochta
          (A. 541C(2)(a))

00, , .,

908.   Sócmhainní Eile 00, , .,

909.   Comaoin Iomlán 00, , .,

Sonraí ar Dháileadh, idir Comhpháirtithe, Gnóthachain Caipitiúil a d'Fhabhraigh sa bhliain 2019

910.   Fochostas(ais) diúscairte(í) 00, , .,

912.   (a) Costas fála (má fuarthas sócmhainní roimh 6/4/1974 nó má fuarthas      
   seachas ar neamhthuilleamaí cuir isteach an margadhluach in 

               ionad costais) - innéacsaithe mar is iomchuí

00, , .,

 (b) Cuir T sa bhosca mura bhfuil ar neamhthuilleamaí

911.   Glanchomaoin chomhiomlán (tar éis fochostas diúscairtí) 00, , .,

913.   Méid caiteachais ar fheabhsúchán atá á éileamh (innéacsaithe mar is iomchuí) 00, , .,

914.   Gnóthachain inmhuirir sa bhliain roimh fhaoiseamh faoi A. 604A 00, , .,

916.   Comhpháirtithe atá cónaitheach in Éirinn
UPSP an Chomhpháirtí Bonn Dáilte (%) Méid an Ghnóthachan Inmhuirir

.

.

.

.

.

00, , .,

00, , .,

00, , .,

00, , .,

00, , .,

917.   Comhpháirtithe atá neamhchónaitheach in Éirinn
Ainm, Seoladh, Uimhir Chánach Choigríche (más ann) agus UPSP (más ann) an Chomhpháirtí Bonn Dáilte (%)

.

.

915.    Suim an ghnóthachain a bhfuarthas faoiseamh ina leith faoi A. 604A 00, , .,
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Léiriú Amhrais
Má tá amhras dáiríre ort maidir le cur i bhfeidhm an dlí chánach in aon ábhar i do thuairisceán, cuir T sa bhosca  
agus tabhair sonraí faoin rud atá i gceist sna réimsí iontrálacha thíos 
(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) 

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

(b) Sonraigh an t-amhras, bonn an amhrais agus an dlí cánach is socair don amhras

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

(e) Sonraigh aon treoirlínte de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim ar chomharlaigh tú i dtaobh cur i bhfeidhm an dlí 
i gcúinsí cosúla

Deartha ag Lárionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

(c) Sonraigh an tsuim chánach atá in amhras maidir leis an tréimhse inmhuirearaithe  
lena mbaineann an Léiriú Amhrais 00, , .

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.

https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx

