
LEATHANACH 1

TUAIRISCEÁN AR IONCAM, AR MHUIRIR AGUS AR GHNÓTHACHAIN CHAIPITIÚLA DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2020 
ÉILEAMH AR CHREIDMHEASANNA CÁNACH, LIÚNTAIS AGUS FAOISIMH DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2020
FÉINMHEASÚNÚ DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2020

Má chomhlánaíonn tú an tuairisceán cánach seo agus cuireann tú é isteach ar nó roimh an 31 Lúnasa 2021 
ríomhfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an féinmheasúnú duit. Cuideoidh sé seo leat an méid ceart a íoc roimh an dáta 
dlite. Má chuireann tú an tuairisceán isteach tar éis an 31 Lúnasa 2021, beidh ort d'fhéinmheasúnú féin a dhéanamh 
agus an cháin, an ÁSPC agus an MSU atá dlite a ríomh. Is é an dáta dlite chun an tuairisceán seo a chur isteach 
chuig an seoladh thuas ná an 31 Deireadh Fómhair 2021. Beidh ort an t-iarmhéid cánach atá dlite le haghaidh 2020 a 
íoc freisin ar an dáta sin. Má chuirtear isteach an tuairisceán seo tar éis an dáta dlite, 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 Cánach Maoine Áitiúla a chur isteach - féach an nóta sa Bhileog 
Chabhrach a ghabhann le Foirm 11.

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 creidmheasanna cánach, 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.

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

Ainm Teagmhála

Teileafón nó Ríomhphost

NÍ MÓR DUIT AN DEARBHÚ SEO A SHÍNIÚ

DEARBHAÍM, chomh fada agus is eol dom agus mar a chreidim, go bhfuil san fhoirm seo, tuairisceán ceart de réir 
fhorálacha an Achta Comhdhlúite Cánacha 1997 (ACCán 1997) ar
– Foinsí uile mo chuid ioncaim agus méid an ioncaim a tháinig chugam as gach foinse sa bhliain 2020, agus
– Gach diúscairt agus fáltas sócmhainní inmhuirir agus méid na ngnóthachan inmhuirir a d’fhabhraigh chugam  

sa bhliain 2020 

DEARBHAÍM, chomh fada agus is eol dom agus mar a chreidim, go bhfuil na sonraí ar fad a thugtar maidir le 
tabhartais agus oidhreachtaí a fuarthas, le héilimh ar chreidmheasanna cánach, liúntais agus fhaoisimh, agus maidir 
le heisíocaíochtaí agus muirir, curtha síos i gceart.

Síniú

DátaStádas an 
tSínitheora

RPC014060_GA_WB_L_1_+

Tuairisceán Cánach agus Féinmheasúnú don bhliain 2020
Foirm 11

(bainteach le cánacha ar ioncam agus ar ghnóthachain chaipitiúla  
do dhaoine féinmheasúnaithe)

Ná déan dearmad d'UPSP a lua 
in aon chumarsáid le d'oifig Cánach.

Seoladh Fillte

Má tá an tuairisceán seo á chur isteach agat úsáid clúdach 
ar bith agus scríobh “Saorphost” lastuas den Seoladh Fillte.
NÍ GÁ STAMPA

2020120G

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)
TAIN

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

Fiú mura ríomhchomhdaitheoir thú, is é ROS an bealach is tapúla, 
is éasca, agus is caothúla le do thuairisceán a thíolacadh agus do 
chuid cánach a íoc. Féadfaidh tú an fhoirm seo a thíolacadh agus íoc 
as aon cháin (a ghlacfar Cáin Ioncaim, Cáin Ghnóthachan Caipitiúil, 
ÁSPC agus an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) san áireamh) dlite go 
leictreonach. Tugann ROS áireamh meandrach ar dhliteanas Cáin 
Ioncaim chomh maith. Déan rochtain ar ROS ag www.revenue.ie

GCD

Más ríomhchomhdaitheoir riachtanach thú, a bhfuil ort tuairisceán 
leictreonach a thíolacadh de réir A. 917EA, ní mór duit do thuairisceán 
a thíolacadh trí Sheirbhís Ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) cé go 
bhfuair tú an fhoirm thuairisceáin seo.

/ /L  L     M M   B  B  B  B

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

 A.  Sonraí Pearsanta             3 – 5

 B.  Ioncam as Trádálacha, Gairmeacha nó Slite Beatha         5 – 8

 C.  Ioncam Cíosa Éireannach          9 – 11

 D.  Fostaíochtaí, Oifigí, Pinsin, Stiúrthóireachtaí, srl      12 – 15

 E.  Ioncam Coigríche         16 – 19

 F.  Ioncam as Táillí, Cúnaint, Dáiltí, srl       19 – 20

 G.  Ioncam Díolmhaithe                 20

 H.  Íocaíochtaí Bliantúla, Muirir agus Ús Íoctha       21 – 22

 I.  Éileamh ar Chreidmheasanna Cánach, Liúntais, Faoisimh agus Costais Sláinte  23 – 28

 J.  Daoine Aonair Ard-Ioncaim: Teorannú ar Úsáid Faoiseamh            28

 K.  Fáltais Chaipitiúla i 2020                28

 L.  Gnóthachain Chaipitiúla i 2020         29 – 31

 M.  Sócmhainní Inmhuirir a Fuarthas sa Bhliain 2020             31

 N.  Dreasachtaí Maoin-Bhunaithe        32 – 33

 O.  Féinmheasúnú          34 – 35

  Sonraí Bainc                  36

  Léiriú Amhrais                  36

  Aguisín 1 – Trádálacha, Gairmeacha nó Gairmeacha Beatha Breise    37 – 40

  Aguisín 2 – Fostaíochtaí, Oifigí, Pinsin, Stiúrthóireachta Breise, srl    41 – 42

Ba chóir an Bhileog Chabhrach i leith na Foirme 11 a léamh agus an tuairisceán á chomhlánú agat. Tá cóip den 
Bhileog Cabhrach i leith na Foirme 11 agus Guide to Completing 2020 Pay & File Self-Assessment Returns ar 
fáil ó Seirbhís Foirmeacha agus Bileoga na gCoimisinéirí Ioncaim ag +353 1 738 3675. 
Is cóir an tuairisceán seo a úsáid don bhliain chánach 2020 amháin. 
Baineann na tagairtí do reachtaíocht le hAilt den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, mura gcuirtear a mhalairt in iúl.
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
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A - SONRAÍ PEARSANTA [1 - 20]
1. Má tá tú ag comhlánú an Tuairisceáin seo ar son duine aonair nach maireann 

(Nóta: maidir le duine pósta nó páirtnéir sibhialta ná comhlánaigh an chuid seo ach sa chás, gurb é / í an duine nach maireann 
an céile inmheasúnaithe nó páirtnéir sibhialta ainmnithe sa tréimhse lena mbaineann an tuairisceán seo) 

2. Cuir x sa bhosca chun do stádas sibhialta a chur in iúl
(a) Singil

(b) Pósta

(d) Pósta ach ag cónaí ar leithligh 

(f)  Baintreach (Fir / Mná) 

(h) Colscartha

Má tá tú ag cothabháil, go hiomlán nó 
go formhór, do chéile, cuir x sa bhosca

3. Má tháinig athrú ar do chúinsí pearsanta sa bhliain 2020 cuir x sa bhosca 
chun do stádas roimhe a thaispeáint agus luaigh an dáta a d'athraigh

PóstaSingil

Baintreach 
(Fir / Mná)

Pósta ach ag cónaí 
ar leithligh 

Colscartha

Dáta Pósta nó Páirtnéireachta Sibhialta 

Dáta Scartha / Colscartha

Dáta báis do Chéile nó Pháirtnéara 
Shibhialta

4. Más pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta, cuir T sa bhosca chun an bonn measúnaithe is iomchuí do 2020 a thaispeáint
Cómheasúnú Measúnú ar Leithligh Measúnú mar Dhaoine Aonair

6. Luaigh an líon leanaí cleithiúnacha
7. Más mian leat an Creidmheas Cánach do Bhaintreach (Fir / Mná), nó do Pháirtnéir Sibhialta 

Marthanach, ag a bhfuil leanbh cleithiúnach aige / aici a éileamh, luaigh dáta báis do chéile 
nó pháirtnéara shibhialta 

8. Do dháta breithe 

9. Cuir x sa bhosca / sna boscaí iomchuí lena thaispeáint maidir le 2020 an bhfuil tú féin 
agus/nó do chéile / pháirtnéir sibhialta faoi réir ag an Teorannú ar úsáid Faoisimh ag 
Daoine Aonair Ard-Ioncaim (is é sin, faoi Chaibidil 2A de Chuid 15 ACCán 1997). Má 
tá tú féin nó do chéile/pháirtnéir sibhialta faoi réir amhlaidh, is cóir Foirm RR1 2020 a 
chomhlánú chomh maith le Painéal J ar leathanach 28

5. Sonraí do Chéile nó Pháirtnéara Shibhialta

(a) UPSP

Tú Féin

Tá Níl Tá Níl

(c) i bPáirtnéireacht Shibhialta

(e) i bPáirtnéireacht Shibhialta ach ag cónaí 
ar leithligh 
Má tá tú ag cothabháil, go hiomlán nó 
go formhór, do Pháirtnéara Shibhialta, 
cuir T sa bhosca

(g) Páirtnéir Sibhialta Marthanach

(i)  Iarpháirtnéir Sibhialta

i bPáirtnéireacht Shibhialta

Páirtnéir Sibhialta Marthanach

i bPáirtnéireacht Shibhialta 
ach ag cónaí ar leithligh

Iarpháirtnéir Sibhialta

Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

(a) Cuir isteach an dáta báis 

(c) Cuir isteach an dáta a fuarthas deonú phrobháide nó litir riaracháin 

(b) Cuir isteach ainm agus seoladh,  
Eircode san áireamh (más eol),  
an ionadaí phearsanta 
(.i. seiceadóir, riarthóir, srl)

(b) Sloinne 

(c) Réamhainm(-neacha) (f) Dáta Pósta nó Páirtnéireachta  
Sibhialta

(e) Inscne    Fireannach           Baineannach     

(d) Dáta Breithe

13. I dteideal díolúine ó ÁSPC

(a) Luaigh cén fáth - tú féin

(b) Luaigh cén fáth - do chéile nó 
pháirtnéir sibhialta

Cuir x sa bhosca / sna boscaí chun do stádas féin agus / nó stádas do chéile nó pháirtnéara shibhialta a thaispeáint do 2020

12. Sealbhóir Chárta Liachta "iomlán" nó duine atá i dteideal cárta den sórt sin a bheith aige / aici faoi 
Rialacháin AE

10. Faoi bhuan-éagumas

11. Stiúrthóir Dílseánaigh, is é sin, ba leis / léi, nó a rialaigh níos mó ná 15% de scairchaipiteal cuideachta

/ /L  L     M M   B  B  B  B
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https://www.revenue.ie/ga/self-assessment-and-self-employment/documents/form-rr1.pdf
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Tú Féin

Féach an Guide to Completing 2020 Pay & File Self-Assessment Returns le haghaidh tuilleadh eolais faoi  
'Mhéid an Dliteanais i leith Cánach Ioncaim' atá ar dhaoine aonair atá neamhchónaitheach nó neamh-shainchónaitheach in Éirinn.

17. Níl aon chreidmheasanna cánach ná faoisimh dlite do neamhchónaitheoir ach amháin mar a fhoráiltear faoi Alt 1032(2) 
Más mian leat cuid de na liúntais/faoisimh faoi Alt 1032(2) a éileamh luaigh méid

(a) d'ioncaim inmhuirir sa Stát

(b) d'ioncaim dhomhanda (ioncam inmhuirir sa Stát san áireamh)

,, . 00

18. I gcás daoine pósta nó páirtnéirí sibhialta má tá ceachtar acu nó an bheirt acu neamhchónaitheach, gearrtar cáin orthu beirt 
mar dhaoine singile mura bhfuil ioncam na beirte inmhuirir go hiomlán do cháin na hÉireann
(a).Cuir x sa bhosca má tá tú pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta agus má tá d’ioncam domhanda uile, lena n-áirítear 

ioncam eachtrach, agus ioncam domhanda do chéile nó páirtnéara shibhialta, lena n-áirítear ioncam eachtrach, inmhuirir 
i leith cáin ioncaim in Éirinn agus más mian leat an creidmheas cánach pósta nó páirtnéara shibhialta a éileamh 

16. Má tá tú cónaitheach i mBallstát eile de na Comhphobail Eorpacha, cuir x sa bhosca

,, . 00

Stádas Cónaitheachta agus Sainchónaitheachta don bhliain 2020 [14 - 18]

14. (a) Cuir T sa bhosca chun a chur in iúl go bhfuil tú 
Cónaitheach 
nó 
Neamhchónaitheach (Nóta: Má tá tú neamhchónaitheach, ní mór duit an rannán 
Neamhchónaitheach thíos a chomhlánú)

(b) Cuir T sa bhosca le léiriú go bhfuil tú
Gnáthchónaitheach 
nó 
Neamh-Ghnáthchónaitheach 

(c) Cuir T sa bhosca le léiriú go bhfuil tú
Sainchónaitheach in Éirinn 
nó 
Neamh-shainchónaitheach in Éirinn 

(Meastar duine a bheith cónaitheach in Éirinn má chaitheann an duine 183 lá nó níos mó in Éirinn sa bhliain, nó 280 lá nó 
níos mó in Éirinn le dhá bhliain anuas)

(Nuair atá duine aonair cónaitheach chun críocha cánacha le trí bliana as a chéile meastar go bhfuil sé / sí 
“gnáthchónaitheach”. Scoireann an duine aonair de bheith gnáthchónaitheach in Éirinn nuair atá sé / sí neamhchónaitheach 
le trí bliana as a chéile)

(Níl sainchónaí sonraithe sa reachtaíocht chánach ach is coincheap de chuid an dlí ghinearálta é. Féadtar míniú ginearálta 
a thabhairt ar shainchónaitheacht mar chónaitheacht i dtír áirithe agus é ar intinn cónaí go buan sa tír sin. Tá ‘sainchónaí 
bunaidh’ ag gach duine aonair nuair a bheirtear iad, de ghnáth sainchónaí an athar. Fanann sainchónaí bunaidh an duine 
leo go dtí go bhfaightear ‘rogha shainchónaitheachta’ nua)

Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

Neamhchónaitheach
15. (a) Cuir isteach do thír chónaithe

(b) Cuir isteach d’Uimhir 
Aitheantais Cánach  
don tír sin

(c) Cuir isteach do 
sheoladh sa tír sin

(d) Cuir isteach tír do 
náisiúntachta

Tú Féin Do Chéile nó Pháirtnéir Sibhialta

(b) Nuair nach bhfuil an ioncaim iomlán uait féin agus do chéile nó do pháirtí sibhialta inmhuirir i leith cánach, seans go mbeidh 
an faoiseamh breise Stáit, ar a dtugtar faoiseamh chomhiomlánú, dlite. Más mian leat an faoiseamh seo a éileamh ba chóir 
duit iarratas a chur leis an bhfoirm seo. Ba chóir go gcuirfí sonraí ar fáil san iarratas maidir le hioncam iomlán s'agat agus do 
chéile nó páirtnéara shibhialta, lena n-áirítear ioncam nach bhfuil inmhuirearaithe i leith cháin na hÉireann 

Tú Féin Do Chéile nó Pháirtnéir Sibhialta

(Féachtar ar náisiúnach go ginéarálta mar dhuine aonair a bhfuil náisiúntacht/saorántacht ó Stáit áirithe acu)

(e) Cúinsí force majeure COVID-19
Cuir T sna boscaí cuí má tá tú agus / nó do chéile nó páirtnéir sibhialta ag baint leasa as an 
lamháltas force majeure i gcomhthéacs phaindéim COVID-19 chun críocha cónaitheachta
Baineann sé seo le laethanta a caitheadh sa Stát le linn 2020 de bharr chúinsí force majeure COVID-19. Déanfar neamhaird 
ar na laethanta seo chun críocha na tástála cónaitheachta reachtúla sa chás go gcomhlíontar na coinníollacha riachtanacha 
mar atá leagtha amach i dtreoir fhoilsithe na gCoimisinéirí Ioncaim don lamháltas seo. Le haghaidh tuilleadh eolais féach 
www.revenue.ie
Cuir isteach na dátaí tosaigh agus deiridh don tréimhse 
a ndéanfar neamhaird air chun críocha cónaitheachta 
cánach a tharlaíonn de bharr láithreacht dhosheachanta 
sa Stát de bharr chúinsí force majeure COVID-19

Dáta tosaigh

Dáta deiridh

/ /L   L    M M    B  B B  B

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta
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Nóta: Má tá níos mó ná Trádáil, Gairm nó Gairm Bheatha amháin agat agus/nó ag do Chéile nó Páirtnéir Sibhialta, 
cuir T sa bhosca agus comhlánaigh Aguisín 1 ar leathanaigh 37 - 40 
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B - IONCAM AS TRÁDÁLACHA, GAIRMEACHA NÓ SLITE BEATHA [101 - 167]
(ar a n-áirítear Ioncam as Feirmeoireacht agus Comhpháirtíocht)

Liúntas Chaipitil don bhliain reatha [112 - 115]
112. Má áirítear thíos éileamh ar fhaoiseamh cánach i leith scéimeanna dreasachta bunaithe 

ar mhaoin cuir x sa bhosca agus tabhair sonraí i bPainéal N ar leathanaigh 32 / 33 

(a) Má bhaineann aon mhéid a luaitear thuas le ‘trealamh atá tíosach ar fhuinneamh’  
de réir Alt 285A cuir an méid isteach anseo

107. (a) Glanbhrabús coigeartaithe don tréimhse chuntasaíochta

(b) Glanchaillteanas coigeartaithe don tréimhse chuntasaíochta 
108. Breac isteach an brabús inmheasúnaithe fiú más ionann é seo agus an glanbhrabús coigeartaithe 

de réir Líne 107(a) - (más caillteanas taispeáin 0.00) Is cóir ioncam inmheasúnaithe faoi Alt 98A(4), 
(Préimheanna Droim Ar Ais i gcúrsaí trádála) mar is iomchuí a chur san áireamh anseo

Muirir Comhardaithe 

(b) An méid a eascraíonn as liúntais chaipitiúla nach raibh asbhainteach ag teacht 
ar ioncam iomchuí don MSU 

Faoiseamh i leith Tús le do Ghnó Féin
109. Má tá tú ag éileamh faoisimh faoi Alt 472AA chun do ghnó féin a thosú

(a) Luaigh an dáta ar thosaigh tú an gnó nua  
(Nóta: Níl an faoiseamh seo ar fáil ach do ghnóthaí a thosaigh ar 31/12/2018 nó roimhe)
(b) Cuir T sa bhosca chun a dhearbhú go raibh tú dífhostaithe le haghaidh 12 mhí díreach roimh an 
dáta tosaithe (féach Bileog Chabhrach Foirm 11 chun tuilleadh eolais a fháil)

Liúntais Chaipitiúla neamhúsáidte ó bhliain roimhe
(a) Méid tugtha ar aghaidh atá incheadaithe mar asbhaint maidir leis an MSU, is é sin, 

liúntais faoi Ailt 284(1), 272(3), 658(2)(b), agus 659(2)(a) arna chinneadh i gcomhréir le 
fo-ailt (3A), (3AA), (3B) nó (3BA) d'Alt 659

(b) Méid tugtha ar aghaidh nach bhfuil incheadaithe mar asbhaint maidir leis an MSU,  
.i. liúntais eile seachas iadsiúd á n-éileamh faoi na hAilt a shonraítear in (a) thuas, agus 
nach liúntais chaipitiúla faoisimh sonraithe iad (faoi mar atá leagtha amach i Scd. 25B)

(c) Liúntais Chaipitiúla Faoisimh Sonraithe (faoi mar atá leagtha amach i Scd. 25B)
(i) Liúntais chaipitiúla sonraithe maidir le faoiseamh maoine, mar a shainmhínítear  

in Alt 531AAE 

(ii) Gach liúntas caipitiúil faoisimh sonraithe eile

Brabús Inmheasúnaithe

101. Cuir T sa bhosca le cur in iúl cé leis a mbaineann an t-ioncam 

105. Má scoireadh den fhoinse ioncaim seo i rith na bliana 2020 luaigh an dáta scoir 

102. Tuairisc na Trádála, Gairme, nó Slí Beatha  
(ní foláir duit tuairisc na trádála a chur síos go soiléir)
Ná cuir cuntais isteach leis an tuairisceán seo. Ina ionad sin ní MÓR duit sliocht faisnéise a thabhairt as na cuntais ar leathanach 8 

104. Má tá tú fostaithe ag An Post mar fho-mháistir poist nó mar fho-máistreás poist, nó ag an  
Roinn Coimirce Sóisialaí mar Bhainisteoir Bhrainse Leasa Shóisialaigh, cuir T sa bhosca.  
Má tá iontráil ag Líne 104, ní mór go mbeadh iontráil ag Líne 108

106. Más feirmeoir thú cuir T sa bhosca agus comhlánaigh Línte 119 agus 120 ar leathanach 7, más infheidhmithe

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

Trádáil Phríomha

103. 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)

Tá Níl

111.

(a) An méid a eascraíonn as liúntais chaipitiúla a bhí asbhainteach ag teacht ar 
ioncam iomchuí don MSU

110.

(c) Má bhaineann aon suim curtha isteach thuas le ‘feithiclí gáis agus trealamh 
athbhreoslaithe’ faoi Alt 285C cuir an tsuim sin isteach anseo

(b) Má bhaineann aon suim a chuirtear isteach thuas le ‘trealamh d’ionad aclaíochta nó 
cúraim leanaí’ faoi Alt 285B cur an tsuim sin isteach anseo 

.,, 00

113. Innealra agus Gléasra

/ /L  L     M M   B  B  B  B

/ /L  L     M M   B  B  B  B

(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 36)

Nochtadh Mandáideach
19. An uimhir sannta d’idirbheart ag na 

Coimisinéirí Ioncaim faoi Alt 817HB 

Tú Féin Do Chéile nó Pháirtnéir Sibhialta

20. Uimhir thagartha na socraíochta trasteorann 
intuairiscithe
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(d) Caillteanas iomlán le fritháireamh i gcoinne ioncaim eile (de bhua Alt 381 agus / nó Alt 392)

114. Liúntas d'Fhoirgnimh Thionsclaíocha / d'Fhoirgnimh Feirme

(b) Méid nach bhfuil incheadaithe mar asbhaint maidir leis an MSU, .i. liúntais 
seachas iadsiúd á n-éileamh faoi na hAilt a shonraítear in (a) thuas, agus nach 
liúntais chaipitiúla faoisimh sonraithe iad (faoi mar atá leagtha amach i Scd. 25B)

(a) Méid atá incheadaithe mar asbhaint maidir leis an MSU, siad sin, liúntais faoi 
Alt 272(3) agus 658(2)(b) .,, 00

.,, 00

115. Liúntais Chaipitil Eile .,, 00

.,, 00

(II) Sonraí comhiomlán den chaitheachas cáilitheach tabhaithe ag an 
duine maidir leis an bhfoirgneamh cáilitheach

(III) Cur síos gearr ar nádúr na seirbhíse miondíola nó eile a chuirtear 
nó atá le cur ar fáil san fhoirgneamh cáilitheach, m.sh. nuachtánái, 
grósaeir, dochtúir, fiaclóir, seirbhísí dlíthiúla, bialann / beár / caifé, srl

.,, 00

.,, 00

(I) Seoladh an fhoirgnimh cháilithigh ina leith ar thabhaíodh an 
caitheachas cáilitheach, áirigh Eircode (más eol)

.,, 00

(c) Liúntais Chaipitiúla Faoisimh Sonraithe (faoi mar atá leagtha amach i Scd. 25B)  
 (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)

(i) Liúntais chaipitil shonraithe i leith faoiseamh maoine, de réir mar atá sainithe in  
Alt 531AAE, seachas liúntais i leith an Tionscnaimh Cathrach Beo agus Áiseanna 
Seirbhísí Eitlíochta curtha isteach ag (ii) agus (iii) thíos

(ii) Maidir le haon liúntas caipitil i leith Tionscnaimh Cathrach Beo (Alt 372AAC),  
cuir isteach méid na liúntas caipitil agus cuir iad seo a leanas ar fáil

(iii) Maidir le haon liúntais bhrostaithe chaipitil do Shaoráidí Seirbhísí Eitlíochta 
(Alt 268(1)(n)) dá bhforáiltear faoi Alt 273(3)(k)(i), iontráil méid na liúntas 
caipitil agus soláthair an méid a leanas

.,, 00

.,, 00

116. (a) Más mian leat éileamh a dhéanamh faoi Alt 381 chun aon chaillteanas a rinneadh i dtrádáil 
sa bhliain 2020 (seachas caillteanas ábhartha arna shainmhíniú in Alt 381B) a chur in 
aghaidh d'ioncaim eile, cuir méid an chaillteanais isteach. Is féidir an t-éileamh a dhéanamh 
ar nó roimh 31/12/2022

(b) Más mian leat éileamh a dhéanamh faoi Alt 381 chun aon chaillteanas ábhartha, arna 
shainmhíniú in Alt 381B, a rinneadh sa bhliain 2020 a chur in aghaidh d'ioncaim eile, cuir 
méid an chaillteanais isteach. Is féidir an t-éileamh a dhéanamh ar nó roimh 31/12/2022 
(Nóta: tá uasteorainn de €31,750 ar an bhfaoiseamh)

(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 2020 (Alt 392), breac isteach méid na Liúntas Caipitiúil neamhúsáidte. 
Éileamh le déanamh ar nó roimh 31/12/2022

(i) Liúntais chaipitiúla faoisimh neamhshonraithe (.i. nach bhfuil san áireamh i Scd. 25B) 
(ii) Liúntais Chaipitiúla Faoisimh Sonraithe (faoi mar atá leagtha amach i Scd. 25B)

(l) Liúntais chaipitiúla sonraithe maidir le faoiseamh maoine, mar a shainmhínítear 
in Alt 531AAE

(ll) Gach liúntas caipitiúil faoisimh sonraithe eile 

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

Caillteanais [116 - 118]

B - IONCAM AS TRÁDÁLACHA, GAIRMEACHA NÓ SLITE BEATHA [101 - 167] ar lean
(ar a n-áirítear Ioncam as Feirmeoireacht agus Comhpháirtíocht)

(v) Gach liúntas caipitil faoisimh sonraithe eile

(I) An méid comhiomlán de chaiteachas sonraithe caipitil a tabhaíodh

(II) Seoladh an fhoirgnimh nó an struchtúir, cuir an Eircode (más eol é) san áireamh

Trádáil Phríomha

(iv) I ndáil le foirgneamh a úsáidtear chun críocha seirbhísí cúraim leanaí nó ionad 
aclaíochta a chur ar fáil d’fhostaithe (Alt 843B), cuir isteach suim na liúntas caipitiúil .,, 00
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Creidmheas do Cháin Iarchoimeádta ar Sheirbhísí Gairmiúla (PSWT)

117. (a) Méid na gcaillteanas neamhúsáidte ó bhliain roimhe (Alt 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

(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

122. Má tá tú fostaithe ag An Post mar fhomháistir poist / fhomháistreás poist, nó ag an  
Roinn Coimirce Sóisialaí mar Bhainisteoir Leasa Shóisialaigh, cuir isteach an méid 
ÁSPC, mas ann dó, íoctha díreach leis An Post / An Roinn Coimirce Sóisialaí maidir  
leis an ioncam seo 

.,, 00

.,, 00

.,, 00

121. Cáin chomhlán iarchoimeádta (roimh aon aisíocaíocht eatramhach) a bhaineann leis an 
bhonntréimhse do 2020 ar tháillí do Sheirbhísí Gairmiúla. Ná cuir san áireamh creidmheas 
do Cháin Chonarthaí Iomchuí íoctha

, .,

, .,

ÁSPC íoctha

118. (a) Má scoireadh den trádáil seo sa bhliain 2020 agus más mian leat faoiseamh do chaillteanas foircneach a éileamh do na 
blianta 2019, 2018 agus 2017 luaigh

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

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

(b) Más mian leat faoiseamh do chaillteanas foircneach a éileamh don bhliain 2020 
maidir le caillteanas déanta i mbliain ina dhiaidh sin luaigh:

.,, 00

.,, 00

.,, 00

Faoiseamh ar Chaillteanas Foircneach 

(h) (i) Cuir T sa bhosca más mian leat diúltú go sealadach do mheánú ioncaim a 
    dhéanamh don bhliain seo i gcomhréir le hAlt 657(6A)

(ii) Iontráil méid an ghlanbhrabúis choigeartaithe a bheadh inmheasúnaithe 
don bhliain seo mura ndearna tú iarratas ar mheánú ioncaim

120. (a) Uimhir tagartha cánach na Comhpháirtíochta Feirme Comharbais

(b) An dáta a cuireadh an Chomhpháirtíocht ar Chlár na gComhpháirtíochtaí Feirme 
Comharbais leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 

(f) Méid an Chreidmheas Cánach Comharbais dlite

(e) Do sciar-sa den bhrabús de réir an chomhaontaithe chomhpháirtíochta 

(d) Cuir T sa bhosca le deimhniú nach raibh “Comharba” sa comhpháirtíocht seo níos sine ná 40 ar 1 Eanáir 2020

(c) Cuir in iúl an “Feirmeoir” nó “Comharba” thú de réir Alt 667D(2)

Comhpháirtíocht Feirme Comharbais

.,, 00

. (%)

.,, 00

Comharba
Feirmeoir

Feirmeoirí

(g) Cuir T sa bhosca ma mian leat tarraingt siar ó mheánú ioncaim don bhliain 2020

(f)  Cuir T sa bhosca má ríomhtar brabúis inmheasúnaithe don bhliain seo de réir Ailt 657 (meánú ioncaim)

(d) Cuir T sa bhosca má bhaineann an tradáil seo go huile nó i bpáirt le Scair-Fheirmeoireacht

(e) Cuir T sa bhosca más mian leat dul le meánú ioncaim don bhliain 2020 (agus sna blianta dar lean)

119  (a) Cuir T sa bhosca más páirtnéir tú i bPáirtnéireacht Feirme Cláraithe arna shainmhíniú ag Alt 667C

(b) Do sciar faoiseamh stoic a éilithe faoi Alt 667B

(c) Do sciar faoiseamh stoic a éilithe faoi Alt 667C

(ii) An dáta a scoireadh den trádáil 

(i) Méid an fhaoisimh chaillteanais atá ar fáil do 2020 

Caillteanais neamhúsáidte ó bhliain roimhe
Trádáil Phríomha

B - IONCAM AS TRÁDÁLACHA, GAIRMEACHA NÓ SLITE BEATHA [101 - 167] ar lean
(ar a n-áirítear Ioncam as Feirmeoireacht agus Comhpháirtíocht)

.,, 00

.,, 00

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

(ii) An méid cánach iníoctha ar na brabúis nó gnóthachain as an gcomhthrádáil (Alt 644AA(7))

/ /L  L     M M   B  B  B  B

/ /L  L     M M   B  B  B  B
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Trádáil Phríomha
Míreanna as Cuntas Caipitil agus Clár 
Comhardaithe [144 - 155]
144. Airgead tirim / Caipiteal 

tugtha isteach .,, 00
145. Tarraingtí (Glan ar cháin 

agus Ranníocaí Pinsin) .,, 00
146. (a) Iarmhéid Deiridh Caipitil

- deimhneach .,, 00
(b) Más diúltach, luaigh 

an méid anseo .,, 00

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

148. Feichiúnaithe agus 
Réamhíocaíochtaí .,, 00

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

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

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

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

153. Creidiúnaithe agus 
Fabhruithe .,, 00

154. Creidiúnaithe Cánach .,, 00
155. (a) Glansócmhainní 

- deimhneach .,, 00
 (b) Más diúltach, luaigh 

an méid anseo .,, 00
Sleachta as Ríomh Glanbhrabúis / 
Glanchaillteanais Choigeartaithe [156 - 167]
Brabús / Caillteanas de réir na gCuntas [156 - 157]
156. Glanbhrabús Trádala de 

réir na gCuntas .,, 00
157. Glanchaillteanais Trádala 

de réir na gCuntas .,, 00

Coigeartuithe déanta don Ghlanbhrabús / Glanchaillteanas 
de réir na gCuntas [158 - 167]

159. Costais Mótair .,, 00
160. Tabhartais (Pholaitiúla agus 

Charthanachta) /Aíocht .,, 00
161. Solas, Teas agus Teileafón .,, 00
162. Glanghnóthachan as díol

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

sócmhainní seasta / inmhuirir .,, 00
164. (a) Asbhaint le haghaidh 

faoiseamh stoic faoi Alt 666
(b) Asbhaint le haghaidh 

faoiseamh stoic faoi Alt 667B 

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

SLEACHTA AS CUNTAIS [123 - 167]
Tréimhse Fhaisnéise na gCuntas  
(is gá é seo a chomhlánú)
123. Ó 

124. Go 
Ní mór Sleachta as Cuntais a chomhlánú i ngach cás a 
bhfaigheann tusa nó do chéile nó pháirtnéir sibhialta 
ioncam trádála nó gairmiúil ina leith, ach amháin nuair a 
bhíonn Línte 125 nó 126 i gceist
125. Má chuir tú isteach faisnéis chuntas 

roimhe a bhaineann leis an tuairisceán 
seo, luaigh an tuairisceán cánach ioncaim 
lenar cuireadh na cuntais isteach (BBBB)

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

Ioncam [127 - 129]
127. Díolacháin / Fáltais /

Láimhdeachas
128. Fáltais ó Ghníomhaireachtaí

Rialtais (GMS, srl)
129. Ioncam trádála eile lena n-áirítear 

ioncam díolmhaithe ó cháin
Míreanna as Cuntas Trádála [130 - 131]
130. Ceannacháin

131.Brabúis Trádala Chomhlána  
(lena n-áirítear Fáltais / Ioncam  
Trádála liostaithe roimhe seo sa rannán roimhe seo)

Costais agus Asbhaintí [132 - 143]
132. Tuarastail / Pá, Costais Foirne

134. Fochonraitheoirí chun críocha na  
Cánach Conarthaí Iomchuí (CCI)

136. Sainchomhairliúchán,
Táillí Gairmiúla

137. Mótar, Taisteal agus Cothú

138. Deisiúchán / Athnuachan

140. Dímheas, Díscríobh 
Cáilmheasa / Caipitil

141.  (a) Soláthairtí ar a n-áirítear 
drochfhiacha - deimhneach

(b) Forálacha lena n-áirítear 
drochfhiachais - diúltach

142. Costais eile 

(b) Cuir T sa bhosca más comhpháirtí 
neamhghníomhach tú faoin mbrí atá le hAlt 409A

Má rinne tú aon íocaíocht(aí) i rith 2020 le linn an trádála nó  gairme le haghaidh seirbhísí a soláthraíodh, nuair atá an suim 
iomlán íoctha d’aon duine ar leith níos airde ná €6,000, ní mór duit Foirm 46G a chomhlánú. Féadfaidh tú an fhoirm seo a 
rochtain ón leathanach Mo Sheirbhísí nó ó Iarratas as Líne ROS. Tá an fhoirm seo ar fáil ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí 
Ioncaim www.revenue.ie (sa rannán 'Féinmheasúnú agus féinfhostaíocht>Tuairisceáin tríú páirtí’)

(c) Má tá tú i gcomhpháirtíocht le do chéile / páirtnéir 
sibhialta agus má tíolacadh an fhaisnéis chuntais don 
trádáil nó gairm sin faoina dtrádáil féin, cuir isteach an 
uimhir thrádála (san Fhoirm 11 seo) faoinar cuireadh an 
fhaisnéis chuntais ar fáil 

/ /L  L     M M   B  B  B  B

/ /L  L     M M   B  B  B  B

133. Costais foirne breise

135. Fochonraitheoirí Eile

139. Costais Chíosa

.,, 00

.,, 00

.,, 00

158. Sa chás nach bhfuil aon choigeartú ag teastáil ar an 
mbrabús / caillteanas de réir na gcuntas, cuir T sa bhosca

165. Laghdú i leith méadú ar 
cháin charbóin faoi Alt 664A

166. Aischuir Eile

167. Asbhaintí Eile

.,, 00

.,, 00

.,, 00143. Costais Eile – iontrálacha 
diúltacha / creidmheasa .,, 00

https://www.revenue.ie/ga/self-assessment-and-self-employment/third-party-returns/index.aspx
https://www.revenue.ie/ga/self-assessment-and-self-employment/third-party-returns/index.aspx
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C - IONCAM CÍOSA ÉIREANNACH [201 - 216] 

201. *Má áirítear éileamh ar fhaoiseamh cánach i leith dreasachtaí atá 
bunaithe ar mhaoin, ag Línte 205(d) nó 213(b) cuir x sa bhosca 
agus tabhair sonraí i bPainéal N ar leathanaigh 32 / 33

.,, 00 .,, 00

202. 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 2020, cuir x sa bhosca

203. Líon aonad maoine ligthe ar cíos

204. Cíos Comhlán Infhaighte
205. Costais

(a) Deisiúcháin .,, 00 .,, 00

(b) Ús incheadaithe .,, 00 .,, 00

*(d) Faoiseamh de shaghas "Alt 23" más 2020 an 
chéad bhliain den éileamh .,, 00 .,, 00

(f) Eile .,, 00 .,, 00

213. (a) Liúntais Chaipitiúla tugtha ar aghaidh ó bhliain roimhe

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

(ii) Liúntais Chaipitiúla Faoisimh Sonraithe (faoi mar atá leagtha amach i Scd. 25B) 

(i) Liúntais chaipitiúla faoisimh neamhshonraithe 
(.i. nach bhfuil san áireamh i Scd. 25B)  

(l) Liúntais chaipitiúla sonraithe maidir le faoiseamh 
maoine, mar a shainmhínítear in Alt 531AAE

(ll) Gach liúntas caipitiúil faoisimh sonraithe eile 

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

Maoin Chónaithe

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

207. Líon aonad maoine ligthe ar cíos

208. Fairsinge i heicteáir, más iomchuí

209. Cíos Comhlán Infhaighte

210. Costais
(a) Deisiúcháin

(b) Ús incheadaithe

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

(d) Eile .,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

., .,

Liúntais Chaipitiúla

212. Méid an brábúis inmhuirir ó gach foinse, tar éis caiteachais  
ach roimh Liúntais Chaipitil agus Caillteanais a tugadh ar  
aghaidh (Iomlán Líne 206 agus Líne 211 – más caillteanas atá i gceist, cuir 0.00 isteach)

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

(b) Glanchaillteanas ar mhaoin tráchtála

(a) Glanbhrabús ar mhaoin tráchtála

.,, 00 .,, 00

211. Suim brábúis inmhuirir / caillteanais ceadaithe tar éis caiteachais ach roimh Liúntais Chaipitil agus caillteanais ar aghaidh

206. Suim brábúis inmhuirir / caillteanais ceadaithe tar éis caiteachais ach roimh Liúntais Chaipitil agus caillteanais ar aghaidh 

.,, 00 .,, 00

(b) Glanchaillteanas ar mhaoin chónaithe

(a) Glanbhrabús ar mhaoin chónaithe

.,, 00 .,, 00

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

(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)

(c) Suim an ‘Leas iomchuí’ breise a éilíodh i leith na mblianta  
2017 agus 2018 sa chás go ndearnadh gealltanas 
iomchuí faoi Alt 97(2K)

.,, 00 .,, 00
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(c) Liúntais Chaipitiúla úsáidte i gcoinne ioncam cíosa 
sa bhlian 2020 .,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00.,, 00 .,, 00(V) Gach liúntas caipitiúil faoisimh sonraithe eile

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

(IV) Maidir le haon liúntais bhrostaithe chaipitil do Shaoráidí Seirbhísí Eitlíochta (Alt 268(1)(n)) dá bhforáiltear faoi  
Alt 273(3)(k)(i) iontráil méid na liúntas caipitil  
agus soláthair an méid a leanas .,, 00 .,, 00

(A) An méid comhiomlán de chaiteachas 
sonraithe caipitil a tabhaíodh

(B) Seoladh an fhoirgnimh nó an struchtúir, cuir an 
Eircode (más eol é) san áireamh

.,, 00 .,, 00

(lIl) Maidir le haon liúntais chaipitil i leith an Tionscnaimh Cathrach Beo (Alt 372AAD Maoin 
chónaitheach), cuir isteach méid na liúntas caipitil  
agus cuir an méid seo a leanas ar fáil 

(A) Seoladh an fhoirgnimh cháilithigh ina  
leith ar thabhaíodh an caitheachas  
cáilitheach, áirigh Eircode (más eol)

(B) Sonraí chomhiomlán an chaiteachais 
incháilithe a thabhaigh an duine aonair  
i ndáil leis an áitreabh cáilitheach speisialta 

(C) Uimhir thagartha curtha ar fáil ag an Údarás 
Áitiúil leis an Litir Deimhniúcháin

(D) An Uimhir Aitheantais uathúil (má ta ceann ann) 
a dáileadh ar an áitreabh cáilithe speisialta 
faoi Alt 27 san Acht um Airgeadas (CMÁ) 2012 
(Aitheantas Maoine chun críocha CMÁ)

.,, 00 .,, 00

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

(ii) Liúntais Chaipitiúla Faoisimh Sonraithe (faoi mar atá leagtha amach i Scd. 25B) 

213. 

(l) Liúntais chaipitil shonraithe i leith faoiseamh maoine,  
mar atá sainithe in Alt 531AAE seachas liúntais i  
leith an Tionscnaimh Cathrach Beo agus Áiseanna Seirbhísí 
Eitlíochta curtha isteach ag (b)(ii)(II), (III) agus (IV)

(ll) Maidir le haon liúntais chaipitil i leith an Tionscnaimh Cathrach Beo (Alt 372AAC Maoin 
tráchtála), cuir isteach méid na liúntas caipitil  
agus cuir an méid seo a leanas ar fáil .,, 00 .,, 00

(A) Seoladh an fhoirgnimh cháilithigh ina  
leith ar thabhaíodh an caitheachas 
cáilitheach, áirigh Eircode (más eol)

(B) Sonraí comhiomlán den chaitheachas 
cáilitheach tabhaithe ag an duine maidir 
leis an bhfoirgneamh cáilitheach

(C) Cur síos gearr ar nádúr na seirbhíse  
miondíola nó eile a chuirtear nó atá le cur 
ar fáil san fhoirgneamh cáilitheach, m.sh. 
nuachtánaí, grósaeir, dochtúir, fiaclóir, 
seirbhísí dlíthiúla, bialann / beár / caifé, srl

.,, 00 .,, 00

*(b) Liúntais Chaipitiúla don bhliain 2020

.,, 00 .,, 00(i) Liúntais chaipitiúla faoisimh neamhshonraithe 
(.i. nach bhfuil san áireamh i Scd. 25B)  
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214. Más mian leat a roghnú faoi Alt 305(1)(b) aon Liúntais Chaipitiúla neamhúsáidte (nach bhfuil imfhálaithe cheana) i leith 
Foirgneamh do 2020 a fhritháireamh i gcoinne d'ioncaim eile, luaigh anseo thíos suim na Liúntas Caipitiúil neamhúsáidte atá 
ar fáil lena fritháireamh

.,, 00 .,, 00(a) Méid an chaillteanais a eascraíonn as faoiseamh 
sonraithe maoine de réir bhrí Alt 531AAE

.,, 00 .,, 00(b) Méid an chaillteanais nach n-eascraíonn as 
faoiseamh sonraithe maoine de réir bhrí Alt 531AAE

(a) Lena mbaineann Alt 409A (srianta go €31,750)

(b) Nach mbaineann Alt 409A leis (níl srian i gceist)

.,, 00 .,, 00

(ii) Liúntais Chaipitiúla Faoisimh Sonraithe (faoi mar atá leagtha amach i Scd. 25B)  

(i) Liúntais chaipitiúla faoisimh neamhshonraithe 
(.i. nach bhfuil san áireamh i Scd. 25B) 

(l) Liúntais chaipitiúla sonraithe maidir le faoiseamh 
maoine, mar a shainmhínítear in Alt 531AAE

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00(ll) Gach liúntas caipitiúil faoisimh sonraithe eile

(ii) Liúntais Chaipitiúla Faoisimh Sonraithe (faoi mar atá leagtha amach i Scd. 25B) 

(i) Liúntais chaipitiúla faoisimh neamhshonraithe 
(.i. nach bhfuil san áireamh i Scd. 25B) 

(l) Liúntais chaipitiúla sonraithe maidir le faoiseamh 
maoine, mar a shainmhínítear in Alt 531AAE

(ll) Gach liúntas caipitiúil faoisimh sonraithe eile 

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

215. Caillteanais - suim na gcaillteanas neamhúsáidte ó bhliain roimhe

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

216. Tiarna Talún Neamhchónaitheach
Más tiarna talún neamhchónaitheach tú féin agus / nó do chéile / pháirtnéir sibhialta agus go bhfuil cáin coinnithe siar as an gcíos ag 
do thionónta, luaigh

(b) Méid Cháin na hÉireann a coinníodh siar 

(a) UPSP / cláraithe cánach an tionónta / na dtionóntaí 
(beidh sé seo le feiceáil ar an bhfoirm R185 a thabharfaidh an  
tionónta duit mar fhianaise ar cháin iarchoimeádta. Beidh ort  
an fhoirm sin a choinneáil mar fhianaise ar cháin iarchoimeádta)

.,, .,,
(c) Mar thiarna talún neamhchónaitheach:

(ii) Cuir T sa bhosca seo má choinnigh do thionónta an cháin ar na cíosanna 
comhlána siar 

(i) Cuir T sa bhosca má tá an fhoirm seo á comhlánú ag Gníomhaire Bailithe

(Tabhair do d’aire nach mór duit Foirm R185 a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim chun tacú le d’éileamh ar chreidmheas 
don cháin seo)
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D - IONCAM AS FOSTAÍOCHTAÍ, OIFIGÍ (AR A nÁIRÍTEAR STIÚRTHÓIREACHTAÍ), PINSIN, 
SRL ÉIREANNACHA, IONCAM AS OIFIGÍ NÓ FOSTAÍOCHTAÍ COIGRÍCHE AG ÉIRÍ AS 
DUALGAIS NA nOIFIGÍ AGUS NA bhFOSTAÍOCHTAÍ SIN Á bhFEIDHMIÚ SA STÁT [217- 250]

CUID A hAON
Fostaíocht / Pinsean, srl faoi réir ÍMAT

Baineann na sonraí a iontráladh ag Línte 218 agus 220 le Línte 223 go 232

224. (a) Glancháin a asbhaineadh / a aisíocadh san  
fhostaíocht seo , ., , .,

(b) Cuir T sa bhosca más aisíocaíocht a bhí san fhigiúr cánach thuas

217. Cuir T sa bhosca lena chur in iúl cé 
dó a dtagraíonn an t-ioncam

218. Uimhir chláraithe ÍMAT / Sholáthraí Pinsin an fhostóra 

220. Ollmhéid ioncaim inchánach don fhostaíocht / phinsean seo 
(ar fáil ar do dhuillín pá deiridh do 2020) .,, 00 .,, 00

223. Fóinse an ioncaim (cuir T sna boscaí ábhartha)
(a) Fostaíochta                                               
(b) Stiúrthóireacht
(c) Fostaíocht Eachtrannach a chleachtar in Éirinn
(d) Fostaíocht (faoiseamh Clár um Fhaoiseamh Speisialta  

do Shannaithe (SARP) arna éileamh)
(e) Fostaíocht san Earnáil Phoiblí - ÁSPC aicme B, C nó D
(f) Fostaíocht san Earnáil Phoiblí – Oireachtaís, na Breithiúna srl
(g) Ioncam in ionad Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh
(h) Pinsean – Luathscoir Feirme 
(i) Pinsean – Pinsean Fostaíochta
(j) Pinsean – faoi RAC nó PRSA
(k) Dáileadh as CSC
(l) Dáileadh as CSÍC
(m) Dáileadh as CCSP

Nóta: Má tá níos mó ná Trádáil, Gairm nó Gairm Bheatha srl amháin agat agus / nó ag do Chéile nó Páirtnéir 
Sibhialta, cuir T sa bhosca agus comhlánaigh Aguisín 2 ar leathanaigh 41 - 42  

(Nóta: Maidir le Stiúrthóireachtaí Dílseánaigh, ní cóir ach cáin a cuireadh chuig na Coimisinéirí Ioncaim a bhreacadh isteach anseo)

219. Ainm an Fhostóra / an tSoláthraí Pinsean

Fostaíochta / Pinsean srl 
Uimh. 

Tú Féin      Do Chéile nó  
 Pháirtnéir Sibhialta

1
Fostaíochta / Pinsean, srl 

Uimh. 
Tú Féin      Do Chéile nó  

 Pháirtnéir Sibhialta

2

221. Íocaíochtaí na Scéime Fóirdheontais Shealadaigh Pá a 
fuarthas don fhostaíocht seo .,, 00 .,, 00

Luach saothair stiúrthóra

(c) Agus tú ag teacht ar an ‘suim comhlán i leith ioncaim incháinithe don fhostaíocht / phinsean seo’ agus don ‘Cáin ghlan a 
asbhaineadh / a aisíocadh’, sonraigh an méid seo a leanas:

(ii) An tsuim chánach a íocadh i leith na suime 
ioncaim sin a tugadh ar ais go 2019

(i) Suim an ioncaim incháinithe a íocadh in 2020 a 
saothraíodh sa bhliain 2019 agus a tugadh ar ais 
go dtí an bhliain sin

(iv) An tsuim MSU a íocadh i leith na suime ioncaim 
sin a tugadh ar ais go 2019

(iii) Suim an ioncaim chomhlán chun críocha MSU 
a íocadh in 2020 a saothraíodh sa bhliain 2019 
agus a tugadh ar ais go dtí an bhliain sin

, ., , .,

, ., , .,

, ., , .,

, ., , .,

222. Fóirdheontas Pá Shealadaigh Dhírigh a fuarthas don 
fhostaíocht seo .,, 00 .,, 00
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230. (a) Ioncam comhlán ón bhfostaíocht seo roimh asbhaint an 
fhaoisimh SARP (lúide aon mhéid ranníoctha le pinsean 
agus aon mhéid nach bhfuil inmheasúnaithe le haghaidh 
cánach sa Stát)

(b) An méid faoisimh SARP a éilíodh trí phárolla nó anois ar 
an bhFoirm 11 seo

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

(d) Ar thug d'fhostóir faoiseamh SARP duit tríd an bpárolla?

(c) An méid ioncaim ón bhfostaíocht tar éis asbhaint aon 
fhaoisimh SARP a éilíodh .,, 00 .,, 00

Clár um Fhaoiseamh Speisialta do Shannaithe (SARP)

231. (a) Méid an chreidmheasa taighde agus forbartha á 
éileamh faoi Alt 472D don bhliain 2020 .,, 00 .,, 00

(Nóta: cuir isteach an méid iomlán atá géillte ag d’fhostóir 
duit faoi Alt 766(2A(a)) a bhaineann le tréimhse 
chuntasaíochta an fhostóra don bhliain dar chríoch 2019)

(b) Méid an chreidmheasa neamhúsáidte tugtha ar aghaidh 
faoi Alt 472D(4) ó bhliain roimhe seo .,, 00 .,, 00

(b) Méid na cánach eachtraí neamh-inaisíoctha 
a íocadh ar an ioncam seo

232. (a) An méid ioncaim a chuirtear san áireamh thuas, más 
ann dó, ar gearradh cáin eachtrach air i Stát Conartha .,, 00 .,, 00

, ., , .,

Cáin Choigríche

Taighde agus Forbairt

Fostaíochta / Pinsean, srl 
Uimh.

Fostaíochta / Pinsean, srl 
Uimh.Má tá faoiseamh SARP á éileamh agat, luaigh, le do thoil

(e) Mura raibh an fhostaíocht do bhliain iomlán, luaigh an líon 
laethanta a raibh tú i dteideal an faoiseamh a fháil dóibh

1 2

Tá NílTá Níl

225. Pá comhlán chun críocha an Mhuirir Shóisialaigh Uilíoch 
(MSU) ón bhfostaíocht seo (ar fáil ar do dhuillín pá deiridh 
do 2020)

226. (a) Glan-MSU a asbhaineadh / a aisíocadh san  
fhostaíocht seo

.,, 00 .,, 00

227. Má fuair tú íocaíocht bhónais i gcoibhneas le feidhmíocht ó 
institiúid shainithe de bhreis ar €20,000 ar a ghearradh MSU ag an 
ráta 45% den íocaíocht seo cuir T sa bhosca 

, ., , .,
(b) Cuir T sa bhosca más aisíocaíocht a bhí san fhigiúr MSU thuas

(vi) An tsuim chánach a íocadh i leith na suime 
ioncaim sin a tugadh ar ais go 2020

(viii) An tsuim MSU a íocadh i leith na suime 
ioncaim sin a tugadh ar ais go 2020

(vii) An tshuim comhlán ioncaim chun críocha MSU a 
íocadh sa bhliain 2021 a saothraíodh sa bhliain 
2020 agus a tugadh ar ais go 2020 agus a 
cuireadh san áireamh sa tsuim Ioncam Comhlán 
le haghaidh Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) i 
leith na fostaíochta seo thuas

, ., , .,

(v) An tsuim ioncaim a íocadh sa bhliain 2021 a 
saothraíodh sa bhliain 2020 agus a tugadh ar 
ais go 2020 agus a cuireadh san áireamh sa 
tsuim comhlán ioncaim incháinithe thuas

, ., , .,

, ., , .,

, ., , .,

224. (c)

228. Minicíocht na hÍocaíochta

229. An bhfuil faoiseamh dlite faoi Alt 480B (“seachtain 53”) Tá Níl NílTá

Seachtainiúil

Eile

Míosúil

4-sheachtain

Coicísiúil
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236.  (a) Ioncam as fostaíocht Éireannach nach bhfuil faoi réir 
ÍMAT (cuir san áireamh íocaíochtaí a fuarthas ar 

 thosú / scor fostaíochta nó as cúnaint shriantacha, srl) 
.,, 00 .,, 00

 (b) An cineál Íocaíochta(í)

.,, 00 .,, 00239. Pinsean fostaíochta nach bhfuil faoi réir asbhaintí ÍMAT 

.,, 00 .,, 00237. (a) Cuntais Coigiltis Scoir Pearsanta 'PRSA'
(Nóta: breac isteach é seo i Líne 508(c) ar leathanach 21)

.,, 00 .,, 00(b) Eile

Sonraigh

.,, 00 .,, 00238.  Ioncam ag éirí as dualgais oifigí coigríche agus 
fostaíochtaí coigríche a bheith á bhfeidhmiú sa Stát nach 
bhfuil faoi réir asbhaint ÍMAT

Fostaíocht / pinsean / sochair inchánacha Éireannacha nach bhfuil faoi réir ÍMAT  
.,, 00 .,, 00235. An méid MSU a d’aisíoc na Coimisinéirí Ioncaim 

don bhliain 2020

233. Cáin ÍMAT a d’aisíoc na Coimisinéirí Ioncaim do bhliain 
Cháin Ioncaim 2020

234. Cáin ÍMAT a gearríocadh (an méid a bhailigh na 
Coimisinéirí Ioncaim trí do chreidmheasanna cánach 
a laghdú don bhliain 2020)

.,, .,,

.,, .,,

ÍMAT / MSU arna aisíoc i gcaitheamh na bliana 
CUID A DÓ 

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

Asbhaint ó Thuilleamh Coigríche
242. I gcás ina bhfuil tú ag éileamh faoisimh faoi Alt 823A cuir isteach

(a) Tír

(b) Líon na laethanta cáilitheacha

(c) Méid faoisimh éilithe ,
. 00 ,

. 00

Asbhaintí Incheadaithe a d'éirigh san Fhostaíocht
240. (a) An cineál fostaíochta(í)

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00(d) Iomlán (b) agus (c) thuas

.,, 00 .,, 00(e) An méid den iomlán ag (d) a bhaineann le  
hioncam / tuarastal Stiúrthóireachta Dílseánaigh

.,, 00 .,, 00
(f) An méid den iomlán ag (d) a bhaineann le  

hioncam / tuarastal Fostaíochta

(c) Liúntais Chaipitiúla

.,, 00 .,, 00
241. Faoiseamh i leith Ranníocaíochtaí Pinsin

Ranníocaí Aoisliúntais / AVC murar asbhain an Fostóir iad

(b) Caiteachais 
 (i) Costais Chothromráta

(ii) Costais, seachas Costais Chothromráta, a íoctar 
go hiomlán, go heisiach agus de riachtanas i 
gcomhlíonadh dhualgais na fostaíochta nó oifige

(iii) Costais Cianoibre (ríomhOibriú)

(iv) Gach costais eile

.,, 00 .,, 00

Íocaíochtaí, Sochair nó Pinsin Leasa Shóisialaigh faighte 
.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

243. Liúntas Cúramóra íoctha ag an Roinn Coimirce Sóisialaí

245. Íocaíochtaí, Sochair nó Pinsin Leasa Shóisialaigh inchánach eile  
(Pinsean Stáit, Sochar Breoiteachta, Sochar Díobhála Gairme, Sochar Cuardaitheora Poist, Liúntas Réamh-Scortha, Sochar 
Máithreachais, Sochar Atharthachta, Sochar Tuismitheora,  
Sochar Uchtála, Sochar Sábháilteachta & Sláinte,  
Íocaíocht Dífhostaíochta um Paindéim (IDP)) (Feach Bileog Chabhrach ar Fhoirm 11 chun breis eolais a fháil)

244. Sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe) .,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00
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(g) Nuair a áiríonn an méid ag (d) méid íoctha faoi rialacha de 
Phlean Pinsin Thar Lear Cáilithe

(i) Cuid den mhéid ag (d) inmhuirearaithe faoi Chás IV 
ag an ráta caighdeánach cinntithe de réir 
Alt 790AA(3)(a)(i) nó (3)(b)(i)(I) 
(Ná háirigh aon mhéid a cuireadh isteach ag (e))

(ii) Cuid den mhéid ag (d) inmhuirearaithe faoi Chás IV 
ag na rátaí cinntithe de réir Alt 790AA(3)(a)(ii), 
(3)(b)(i)(II) nó (3)(b)(ii)

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

(f)  Cuid den mhéid ag (d) inmhuirearaithe faoi Sceideal E .,, 00 .,, 00
(Nóta: ba chóir an t-ioncam seo a áireamh le hioncam 
fostaíochta faoi réir ÍMAT agus ioncam ar a ndlitear MSU)

Cnapshuimeanna ó Shocruithe Ábhartha Pinsin (Alt 790AA)

246. (a) Méid de chnapshuim(eanna) íoctha idir  
7/12/2005 agus 31/12/2019, araon san áireamh

(b) (i)  Méid de chnapshuim(eanna) íoctha i 2020

(ii) Méid de chnapshuim íoctha i 2020 a íocadh faoi 
rialacha de phlean pinsin thar lear cáilithe (QOPP) 
(Alt 790AA(17))

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

(c) Méid saor ó cháin, más ann, do 2020

(d) Méid farasbairr cnapshuime(anna) do 2020

(e) Cuid den mhéid ag (d) inmhuirearaithe faoi Chás IV ag 
an ráta caighdeánach (Alt 790AA(3)(a)(i) nó (3)(b)(i)(I)) 
(Ná háirigh aon mhéid a cuireadh isteach ag (g)(i))

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

Stiúrthóireachtaí
250. Má bhí stiúrthóireachtaí dílseánaigh ar coinneáil agat féin agus / nó ag do chéile nó pháirtnéir sibhialta sa bhliain 2020, luaigh 

Uimhir Chánach na Cuideachta agus céatadán an tsealúchais scaireanna i ngach cuideachta

Uimhir Chánach 
na Cuideachta % Uimhir Chánach

na Cuideachta

.

.

%

.

.

Cuir T más 
Céile nó 
Páirtnéir Sibhialta

Cuir T más 
Céile nó 
Páirtnéir Sibhialta

.

.

.

.

Roghnú faoi Alt 128A(4A) (Roghnú SO3)
Má rinne tusa nó do chéile nó do pháirtnéir sibhialta “íocaíocht ar cuntas” faoi Alt 128A(4A) i gcoinne na cánach ioncaim a bhí 
dlite ar scair-roghanna agus má tá aon scaireanna diúscartha agat anois, luaigh

249. (a) An t-iarmhéid cánach atá fágtha ar an scair-rogha / na scair- 
roghanna ar ina leith a rinneadh an roghnú faoi Alt 128A(4A) 

(b) Méid comhliomlán an ghlanghnóthachain a d'eirigh as 
diúscairt scaireanna sa bhliain 2020 

 (Ná háirigh caillteanais sa ghlanghnóthachain comhiomlán)  

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

Scair-Roghanna feidhmithe, scaoilte nó sannaithe sa bhliain 2020

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

248. (a) Breac isteach an t-iomlán is inmhuirir

(b) Breac isteach an Cháin Ábhartha ar Scair-Rogha 
(RTSO) íoctha

Urrúis In-chomhshóite - Idirbheart inmhuirir i 2020 (Alt 128C)

.,, 00 .,, 00247. Má bhí aon chuid den mhéid inmhuirir nár gearradh cáin air 
faoin gcóras ÍMAT, cuir isteach an méid sin
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Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

(a) Ioncam comhlán as Fostaíochtaí Coigríche atá inchurtha 
i leith feidhmiú na bhfostaíochtaí sin lasmuigh den Stát 
nach bhfuil Faoiseamh Trasteorann á éileamh ina leith 

.,, 00 .,, 00

.,, .,,
(b) Cáin choigríche asbhainte (más ann agus mura bhfuil 

in-aisíoctha)

308. Fostaíochtaí Coigríche

306. Ús ‘Eile’ an AE (gan ús na Ríochta Aontaithe a áireamh) 
(a) Méid Ús ‘Eile’ an AE .,, 00 .,, 00

(b) Creidmheas cánach iarchoimeádta faoin Treoir Choigiltis

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

.,, .,,

.,, .,,
307. Ús Taisce Neamh-AE

, ., , .,

.,, 00 .,, 00

E - IONCAM COIGRÍCHE [301 – 324] (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. Féach an Guide to Completing 
2020 Pay & File Self-Assessment Returns le haghaidh tuilleadh eolais maidir le cánachas ar ioncam coigríche.
301. Díbhinní na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

Suim ghlan faighte .,, 00 .,, 00

302. Pinsin Choigríche
(a) Méid Pinsean Leasa Shóisialaigh .,, 00 .,, 00

(b) Méid na bPinsean Eile ar fad  .,, 00 .,, 00

304. Ús Taisce an AE (gan ús na Ríochta Aontaithe a áireamh)
(a) Méid Ús Taisce an AE .,, 00 .,, 00

(b) Creidmheas cánach iarchoimeádta faoin Treoir Choigiltis

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

.,, .,,

.,, .,,

(a) Méid úis taisce Neamh-AE

(b) Méid cánach coigríche asbhainte

303. Ús Taisce na Ríochta Aontaithe 
Ollmhéid ús taisce na Ríochta Aontaithe .,, 00 .,, 00

305. Ús ‘Eile’ na Ríochta Aontaithe
Ollmhéid ús ‘Eile’ na Ríochta Aontaithe .,, 00 .,, 00

313. Ioncam as Trádáil / Gairm Choigríche nár 
asbhaineadh aon cháin choigríche as .,, 00 .,, 00

311. Díbhinní Cheanada as ar coinníodh cáin na hÉireann 
siar ar briseadh - Breac isteach an tsuim chomhlán .,, 00 .,, 00

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

(Breac isteach suim cháin na hÉireann asbhainte, más ann, ar briseadh na ndíbhinní seo, ag Líne 319)

310. Díbhinní na Stát Aontaithe - Breac isteach suim chomhlán
(Breac isteach suim cháin na hÉireann asbhainte, más ann,
ar briseadh na ndíbhinní seo, ag Líne 319)

.,, 00 .,, 00

309. Ioncam comhlán as Fostaíocht Choigríche ar a 
bhfuil Faoiseamh Trasteorann á éileamh .,, 00 .,, 00

(a) An tír ina bhfuil an fhostaíocht eachtrach ar siúl

(b) Ainm agus Seoladh an fhostóra eachtraigh

(c) Uimhir tagartha cánach an fhostóra sa dlínse ina bhfuil  
an fhostaíocht ar siúl

(d) Uimhir tagartha cánach an duine aonair sa dlínse ina bhfuil  
an fhostaíocht ar siúl

(e) Suim na cánach eachtraí íoctha (neamh-in-aisíoctha)

(f) Líon na seachtainí leanúnacha a bhí an fhostaíocht eachtrach ar siúl  
(i mbliain an mheasúnaithe)

, ., , .,
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Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

314. (a) Ioncam as Trádáil / Gairm Choigríche ar baineadh 
cáin choigríche as .,, 00 .,, 00

.,, .,,(b) Méid cánach coigríche asbhainte

320. Cuntais Bhainc Choigríche (Alt 895) Tabhair na sonraí seo a leanas i dtaca le gach Cuntas Bainc Coigríche a osclaíodh sa 
bhliain 2020 agus ar leatsa nó le do chéile nó pháirtnéir sibhialta go tairbhiúil na taiscí a bhí á gcoinneáil iontu
(a) Ainm agus seoladh (an bhainc srl) ina raibh 

an taisce á coinneáil, áirigh Eircode (más eol)

(b) An dáta a osclaíodh an cuntas 

(c) An tsuim airgid a cuireadh i dtaisce ar oscailt an chuntais .,, 00 .,, 00
(d) Ainm agus seoladh idirghabhálaí trínar 

osclaíodh an cuntas, áirigh Eircode (más eol)

(f) Caillteanais

.,, 00 .,, 00(i)  Méid na gcaillteanas neamhúsáidte ó bhlianta 
roimhe seo

315. Ioncam Cíosa Coigríche 
(a) An líon aonad maoine coigríche ligthe ar cíos

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

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

(ii)  Ús incheadaithe .,, 00 .,, 00

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

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

(c) Costais

318. (a) (i) Ioncam Ríchíosa Paitinne Coigríche díolmhaithe 
roimhe faoi Alt 234 ar asbhaineadh cáin choigríche as .,, 00 .,, 00

.,, .,,
(b) (i) Ioncam as Ús seachas ar Thaiscí, Dleachtanna, 

Blianachtaí, Díbhinní, srl Coigríche eile ar fad ar 
asbhaineadh cáin choigríche as

(ii) Méid cánach coigríche asbhainte

(ii) Méid cánach coigríche asbhainte

.,, 00 .,, 00

.,, .,,

(g) Méid cánach coigríche asbhainte  .,, .,,

Ioncam Eachtrach Eile 
(Breac isteach suim cháin na hÉireann asbhainte, más ann, ar briseadh an ioncaim seo, ag Líne 319)

.,, 00 .,, 00
317. (a) Ioncam Ríchíosa Paitinne Coigríche díolmhaithe 

roimhe faoi Alt 234 nár asbhaineadh aon cháin 
choigríche as

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

.,, 00 .,, 00

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

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

316. 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 .,, 00

319. Cáin na hÉireann asbhainte ar briseadh .,,

(ii)  Méid na gcaillteanas sa bhliain seo .,, 00.,, 00

.,,

/ /L  L     M M   B  B  B  B / /L  L     M M   B  B  B  B
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Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

323. Táirgí Eischósta Eile (Alt 896) Tabhair na sonraí seo a leanas maidir le gach leas ábhartha faighte i 2020 i (i) dtáirgí eischósta eile 
(ar a n-áirítear polasaithe árachais saoil coigríche) lasmuigh den AE nó EEA nó lasmuigh de Bhallstát den OECD lena bhfuil 
Comhaontú Cánachais Dhúbailte ag Éirinn agus i (ii) 'cistí neamhrialaithe' (iadsiúd nach dtagann faoi Alt 747B(2A)) laistigh den 
AE nó EEA, nó laistigh de Bhallstát ar bith den OECD lena bhfuil Comhaontú Cánachais Dhúbailte ag Éirinn

(a) Ainm agus seoladh na dtáirgí eischósta

(b) An dáta a fuarthas an leas ábhartha 

(c) An tsuim a íocadh chun an leas ábhartha sin a fháil .,, 00 .,, 00

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

(f)  An dáta a fuarthas an leas ábhartha 

(g) Suim an chaipitil a infheistíodh chun an leas ábhartha 
 sin a fháil

.,, 00 .,, 00

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

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

Agus maidir le haon leas ábhartha dá leithéid a fuarthas i 2020, tabhair na sonraí breise seo a leanas

(e) Ainm agus seoladh ciste(í) eischósta

322. 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 Alt 747B(2A)) san AE nó EEA, nó i mBallstát den OECD lena bhfuil Comhaontú Cánachais Dhúbailte ag Éirinn

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

(c) Gnóthachan inchánach ag 41% 
 (Alt 747E(1)(b)(ii))
(d) Gnóthachan (punann pearsanta) inchánach ag 60% 
 (Alt 747E(1)(b)(i)(l))

(a) Íocaíocht inchánach ag 41% 
 (Alt 747D(a)(i)(ll))
(b) Íocaíocht (punann pearsanta) inchánach ag 60% 

(Alt 747D(a)(i)(I))

(e) Ainm agus seoladh an duine a chuir tús leis an 
bpolasaí saoil coigríche, áirigh Eircode (más eol)

Agus maidir le polasaí ar bith dá leithéid a eisíodh i 2020, tabhair na sonraí breise seo a leanas

(f) Téarmaí an pholasaí

(g) Préimheanna bliantúla iníoctha .,, 00 .,, 00

(h) Ainm agus seoladh an duine trína bhfuarthas an 
polasaí saoil coigríche, áirigh Eircode (más eol)

Polasaithe Saoil Coigríche / Cistí Eischósta / Táirgí Eischósta Eile [321 - 324]
321. Polasaithe Saoil Coigríche (Ailt 730H, 730I, 730J, 730K). Maidir le polasaí ar bith ó Bhallstát ar bith den AE nó den EEA, 

nó ó Bhallstát den OECD lena bhfuil Comhaontú Cánachais Dhúbailte ag Éirinn, tabhair na sonraí seo a leanas

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

(a) Íocaíocht inchánach ag 41% (Alt 730J(a)(i)(ll))

(b) Íocaíocht (punann pearsanta) inchánach ag 60% 
(Alt 730J(a)(i)(I))

(c) Gnóthachan (punann pearsanta) inchánach ag 60% 
(Alt 730K(1)(a)(i))

(d) Gnóthachan inchánach ag 41% (Alt 730K(1)(a)(ii))

/ /L  L     M M   B  B  B  B / /L  L     M M   B  B  B  B

/ /L  L     M M   B  B  B  B / /L  L     M M   B  B  B  B
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407. Ioncam Ríchíosa Paitinne ar asbhaineadh cáin as ag an bhfoinse
(a) Méid comhlán ioncaim as Ríchíosanna Paitinne 

na hÉireann díolmhaithe roimhe faoi Alt 234 .,, 00 .,, 00

(b) Méid comhlán ioncaim eile as Ríchíosanna Paitinne 
na hÉireann .,, 00 .,, 00

408. Ioncam comhlán Eile faighte as ar baineadh Cáin 
na hÉireann ar an Ráta Cánach Caighdeánach ag 
an bhfoinse m.sh. Blianachtaí

.,, 00 .,, 00

406. Ioncam as Socraíocht, Cúnant, Eastát, Íocaíochtaí Cothabhála, srl
(a) An tsuim chomhlán faighte / infhaighte,

nár asbhaineadh cáin ina leith .,, 00 .,, 00

(b) An tsuim chomhlán faighte / infhaighte,
ar asbhaineadh cáin ina leith .,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

(b) Suim chomhlán Díbhinní ó Chuideachtaí Cónaitheacha 
Éireannacha (murar asbhaineadh Cáin Iarchoimeádta 
Díbhinní)

.,, 00 .,, 00

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

(ii) Suim chomhlán díbhinní faighte ó REIT

404. Díbhinní Éireannacha

.,, 00 .,, 00

F - IONCAM AS TÁILLÍ, CÚNAINT, DÁILTÍ, srl [401 - 412]

401. (a) Suim an Ioncaim as Táillí, Coimisiúin, srl .,, 00 .,, 00
(b) Tuairisc an Ioncaim

402. Ioncam Éireannach nár gearradh cáin air
(a) Stoc Rialtas na hÉireann .,, 00 .,, 00

(b) Billí Státchiste na hÉireann .,, 00 .,, 00

(c) Iasachtaí agus Infheistíochtaí eile a éiríonn sa Stát .,, 00 .,, 00

403. Ús Taisce Éireannach / Díbhinní ó Chomhar Creidmheasa
(a) Ús Taisce Comhlán / Díbhinní ó Chomhar Creidmheasa 

faighte ar baineadh cáin choinneála 'DIRT' as .,, 00 .,, 00

(b) Ús Comhlán faighte as Cunta(i)s Coigiltis Speisialta 
as ar baineadh cáin choinneála ‘DIRT’ .,, 00 .,, 00

(c) Ús comhlán faighte nár baineadh cáin choinneála ‘DIRT' 
as de bhua Alt 256(1A) nó Alt 256(1B)

.,, 00 .,, 00

324. (a) Faoiseamh Cánachais Dhúbailte Breise dlite .,, .,,

(b) Cuir an fhoinse ioncaim ónar 
asbhaineadh an cháin eachtrach in iúl

Ioncam ó fhostaíocht Éireannach faoi 
réir cánach eachtrí neamh-in-aisíoctha
Eile

(c) Má roghnaigh tú Eile, luaigh 
(i) an cineál ioncaim 

 
(ii) an tír inar shiarchoinníodh an cháin

405. Más ‘duine cáilitheach neamhchónaithe’ thú chun críocha 
cuspóirí Ailt 153, cuir T sa bhosca 

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta
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IONCAM AS FOINSÍ NACH BHFUIL LUAITE AON ÁIT EILE

(c) Foinse / foinsí an ioncaim a fuarthas

.,, 00 .,, 00412. (a) Méid comhlán an ioncaim

.,, .,,(b) Méid na cánach asbhainte

G - IONCAM DÍOLMHAITHE [413 – 418]
413. Brabús faoi neamhaird de bhua Díolúine Ealaíontóra 

a bheith deonaithe faoi Alt 195 .,, 00 .,, 00

414. (a) Brabús nó gnóthachain as Coillearnacha .,, 00 .,, 00

(b) Más caillteanas, breac isteach méid an chaillteanais .,, 00 .,, 00

(c) Dáiltí as brabúis nó gnóthachain dhíolmhaithe 
as Coillearnacha .,, 00 .,, 00

415. (a) Ioncam faighte as an Scéim um Fhaoiseamh Ligean-Seomra ., 00 ., 00

(b) Mura mian leat leas a bhaint as Faoiseamh Seomra ar Chíos, cuir x sa  
bhosca agus cuir sonraí isteach i bPainéal C agus / nó Líne 401, mar is cuí  

416. Seirbhísí maidir le Cúram Leanaí
Deimhním gur chuir mé in iúl don duine ábhartha atá aitheanta  
ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuilim ag soláthar  
Seirbhísí maidir le Cúram Leanaí agus go bhfuilim ag roghnú go  
ndíolmhófaí an t-ioncam comhlán, roimh chostais, i leith na seirbhísí  
seo, ó cháin ioncaim (chun roghnú, breac isteach an t-ioncam comhlán faighte)

., 00 ., 00

418. (a) Ioncam Díolmhaithe Eile .,, 00 .,, 00

(b) Sonraí foinsí ioncaim, m. sh. ioncam infheistíochta 
díolmhaithe faighte faoi Alt 189 

417. Ioncam nach bhfuil inmhuirir i leith cánach ach ar cuid é 
d’ioncam iomlán chun chríocha Alt 188(1) .,, 00 .,, 00

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

409. Gnóthais Infheistíochta (Alt 739G(2A)) 
(a) Gnóthachan ar dhiúscairt mheasta inchánach ar 41% 

(Alt 739E(1)(b)(ii)) .,, 00 .,, 00

(b) Gnóthachan ar dhiúscairt mheasta inchánach ar 60% 
(Alt 739E(1)(ba)) .,, 00 .,, 00

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

411. Ioncam inmhuirearaithe faoi Alt 811B
Cuir isteach an méid ioncaim inmhuirearaithe faoi Alt 811B .,, 00 .,, 00

410. Cistí Eastáit Réadaigh Éireannacha (CERE) 
(a) Méid an teagmhas incháinithe CERE

(b) Cáin shiarchoinneálach fulaingthe faoi Alt 739P 

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

(c) Cáin shiarchoinneálach fulaingthe faoi Alt 739T .,, 00 .,, 00
(d) Aisíocaíocht cánach siarchoinneálaí faoi Alt 739Q mar thoradh  

.,, 00 .,, 00(i) Ar fhaoiseamh cánach dúbailte faoi chonradh

(ii) (I) Ar chúis eile .,, 00 .,, 00
(II) Réasún
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Ranníocaíochtaí Pinsin [506 - 510]

504. (a) Suim chomhlán Gníomhas(-ais) Cúnaint
do dhuine / dhaoine faoi bhuan-éagumas .,, 00 .,, 00

(b) Suim chomhlán Gníomhas(-ais) Cúnaint
do dhuine / dhaoine d'aois 65 nó os cionn .,, 00 .,, 00

505. Suim chomhlán íocaíochtaí Muirear / Blianachta(í)
eile má asbhaineadh cáin .,, 00 .,, 00

506. Má tá faoiseamh á éileamh agat i leith 'RAC / PRSA / QOPP',  
luaigh foinse / foinsí do thuillimh ina leith a bhfuil faoiseamh á 
éileamh

H - ÍOCAÍOCHTAÍ BLIANTÚLA, MUIRIR AGUS ÚS ÍOCTHA [501 - 514]

501. Suim chomhlán Cíosanna, srl iníoctha le Neamhchónaitheoirí  
sa bhliain 2020 .,, 00 .,, 00

502. 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 préimhe(í) árachais íoctha)

, ., , .,

508. Cuntas Coigiltis Scoir Pearsanta (PRSA)

(a) Má tá tú i do bhall de Scéim um Pinsean Ceirde nó Reachtúil
luaigh suim na ranníocaí faoin scéim sin ó 1/1/2020 go
31/12/2020 (nach bhfuil a thuilleadh faoisimh dlite ina leith)

.,, 00 .,, 00

(b) Ranníocaí 'PRSA' a d'asbhain d'fhostóir as do thuarastal
(nach bhfuil a thuilleadh faoisimh dlite ina leith)

.,, 00 .,, 00

(c) Ranníocaí 'PRSA' a d'íoc d'fhostóir ar do shon
(Nóta: breac é seo isteach i Líne 237(a) ar leathanach 14)

.,, 00 .,, 00

(d) Ranníocaí 'PRSA' a d'íoc tusa go díreach le 
soláthraí 'PRSA'

.,, 00 .,, 00

(e) Suim íoctha idir 1/1/2021 agus 31/10/2021 nach bhfuil
faoiseamh deonaithe cheana ina leith agus a bhfuil
faoiseamh á éileamh ina leith i 2020

.,, 00 .,, 00

(f) Suim íoctha i mbliain roimhe, nach bhfuil
faoiseamh faighte ina leith

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

(d) Suim íoctha i mbliain roimhe, nach bhfuil faoiseamh
faighte ina leith

.,, 00 .,, 00

(b) Cuir x sa bhosca más íocaíocht aonuaire

(a) Suim 'RAC' íoctha sa bhliain 2020 (nach bhfuil faoiseamh
ina leith éilithe nó deonaithe sa bhliain 2019)

(c) Suim íoctha idir 1/1/2021 agus 31/10/2021 nach bhfuil
faoiseamh deonaithe ina leith cheana agus a bhfuil
faoiseamh á éileamh ina leith sa bhliain 2020

507. Conarthaí Blianachtaí Scoir (RAC)

Ná chomlánaigh ach sa chás go ndearna tusa, nó d'fhostóir ar do shon, ranníocaíochtaí 'PRSA'.

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

503. Suim na nÍocaíochtaí Cothabhála a íocadh in 2020 (ná 
cuir íocaíochtaí a rinneadh le haghaidh leanaí san áireamh)
(a) Ainm an chéile nó an pháirtnéara shibhialta

.,, 00 .,, 00

(b) UPSP an chéile nó an pháirtnéara shibhialta (más eol é)

(c) Dáta an chomhaontaithe íocaíochtaí cothabhála 
in-fhorfheidhmithe le dlí

/ /L  L     M M   B  B  B  B / /L  L     M M   B  B  B  B
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Méid iomlán an fhaoisimh á éileamh sa bhliain 2020 
maidir le 'RAC / PRSA / QOPP'

510. Faoiseamh ar Ranníocaíochtaí Pinsin

.,, 00 .,, 00

(e) Luaigh an méid úis a íocadh i 2020 
(seachas ús ag (c) thuas) .,, 00 .,, 00

(f)  Luaigh an líon blianta cánach (1-6) roimh 2020
a raibh teidlíocht fhaoiseamh ceannaitheora céaduaire agat

(g) Cuir T sa bhosca má d'íocadh an t-ús ag (e) ar iasacht a tógadh amach 
idir 1/1/2004 agus 31/12/2008 chun do chéad teach cónaithe cáilitheach 
a cheannach, nó teach cónaithe cáilithe ina dhiaidh sin i gcás inar 
ceannaíodh do chéad teach cónaithe cáilitheach ar nó tar éis an 1/1/2004

(d) Cuir x sa bhosca má tá ceart agat ar fhaoiseamh ceannaitheora 
céaduaire (.i. sa chéad 7 mbliana de theidlíocht d'fhaoiseamh)

511. Faoiseamh Scoir do Dhaoine Áirithe den Lucht Spóirt
(a) Cuir x sa bhosca chun éileamh

(b) Dáta buanscoir na ceirde nó gairme áirithe 

(c) Suim an fhaoisimh á éileamh don bhliain 2020 ., 00 ., 00

512. Faoiseamh Úis ar iasachtaí baile áirithe neamhurraithe 
Maidir le hús íoctha ar iasachtaí baile neamhurraithe a úsáideadh chun do phríomháit chónaithe a cheannach, a dheisiú,  
a fhorbairt nó a fheabhsú, agus a tógadh amach idir 1/1/2004 agus 31/12/2012 agus ús íoctha ar iasachtaí baile neamhurraithe  
a gcáilíonn le haghaidh faoisimh faoi Alt 9 den Acht Airgeadais 2013, comhlánaigh mar a leanas

(a) Cuir x sa bhosca lena dheimhniú nach mbaineann ús á éileamh ag (e) anseo thíos
le hiasacht baile urraithe (morgáiste) tógtha amach le soláthraí iasachtaí sa Stát

(c) Má fuair tú Faoiseamh Cánach ag an bhFoinse (TRS) 
ar iasacht eile i 2020, luaigh an méid úis ar deonaíodh 
faoiseamh 'TRS' ina leith 

.,, 00 .,, 00

(b) Cuir isteach an dáta a tógadh amach an iasacht 

509. Pleananna Pinsin Cáilitheach Thar Lear (QOPP)

(a) Méid íoctha ag 'ball imirceach ábhartha' i leith 'plean
pinsin cáilitheach thar lear' sa bhliain 2020

.,, 00 .,, 00

(b) Suim íoctha idir 1/1/2021 agus 31/10/2021
nach bhfuil faoiseamh deonaithe cheana ina leith agus
a bhfuil faoiseamh á éileamh ina leith sa bhliain 2020

.,, 00 .,, 00

(c) Suim íoctha i mbliain roimhe nach bhfuil faoiseamh
faighte ina leith

.,, 00 ,, . 00

(Nóta: maidir le ranníocaí le 'QOPP', ar ranníocaí iad a dhéantar le scéimeanna ceirde agus a dtugtar faoiseamh ina leith ar 
an mbonn sin, ní ceart iad a chur san áireamh thíos)

513. Faoiseamh Úis ar Iasacht a caitheadh le leas nó scair a fháil i gcomhpháirtíocht 

Faoiseamh Úis ar Iasacht a caitheadh le leas nó scair a fháil i 
gcomhpháirtíocht fheirmeoireachta laistigh de bhrí Alt 598A 

Luaigh méid an úis a íocadh i 2020 .,, 00 .,, 00

514. Foirgnimh agus Gairdíní Tábhachtacha (Alt 482)

Méid an chaiteachais cháilitheach a tabhaíodh in 2020 .,, 00 .,, 00

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

/ /L  L     M M   B  B  B  B / /L  L     M M   B  B  B  B

/ /L  L     M M   B  B  B  B / /L  L     M M   B  B  B  B
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Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

I - ÉILEAMH AR CHREIDMHEASANNA CÁNACH, LIÚNTAIS, FAOISIMH AGUS COSTAIS SLÁINTE [515 - 548]

515. (a) Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile - Méid dlite do 2020

(b) Má cháilíonn tú ar an mbliain “féach-siar” cuir x sa bhosca
516. Creidmheas Cánach d'Fhostaithe - Cuir x sa bhosca má táthar á éileamh 

(Nóta: Tugtar creidmheas cánach ÍMAT air seo freisin)

518. (a) Creidmheas Cánach do Dhuine Dall - Cuir x sa bhosca más dlite

520. (a) Creidmheas Cánach do Ghaol Cleithiúnach - Méid á éileamh

(b) An líon Gaolta Cleithiúnacha

521. Fostú Cúramóra do dhuine aonair faoi Éagumas
- Méid á éileamh

., 00

., 00 ., 00

., 00 ., 00

523. Sochar Buansláinte (ní árachas sláinte / liachta)
- Méid íoctha (murar asbhain an fostóir as pá comhlán) ., 00 ., 00

517. Creidmheas Cánach i leith Ioncam arna Thuilleamh 
- Cuir T sa bhosca má táthar á éileamh

519. Madraí cabhrach - Líon na Madraí cuidithe atá á gcoinneáil agat

524. Faoiseamh Nuathionscanta d’Fhiontraithe (SURE)
.,, 00 .,, 00(a) An tsuim a suibscríobhadh le haghaidh scaireanna incháilithe 

in 2020  

(ii) 2018

(b) Ainm na cuideachta ina ndearnadh infheistíocht

(vi) 2014

(c) Uimhir tagartha cánach na cuideachta ina ndearnadh 
infheistíocht

(d) Dáta an “Ráiteas um Cháilitheacht (FFCNT)”

(e) An tsuim le caitheamh mar asbhaint ó Ioncam Iomlán in 2020  
(f) Na suimeanna a bhfuil faoiseamh le tabhairt ina leith:

.,, 00 .,, 00

(g) An tsuim atá le tabhairt ar aghaidh go dtí tréimhsí amach 
anseo

.,, 00 .,, 00

(i) 2019

(v) 2015

(iv) 2016

(iii) 2017 .,, 00.,, 00

.,, 00.,, 00

.,, 00.,, 00

.,, 00.,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

/ /L  L     M M   B  B  B  B / /L  L     M M   B  B  B  B

(b) Madraí Treorach - Líon na Madraí treorach atá á gcoinneáil agat

525. Dreasacht Fostaíochta agus Infheistíochta (EII)
(a) Dreasacht Fostaíochta agus Infheistíochta – Scaireanna eisithe roimh 8 Deireadh Fómhair 2019

(i) (I) An tsuim a suibscríobhadh do scaireanna incháilithe le 
linn na tréimhse 1 Eanáir 2019 agus roimh 8 Deireadh 
Fómhair 2019 

(II) Cuir isteach uimhir an deimhnithe EII 3 iomchuí

(ii) (I) An tsuim a suibscríobhadh le haghaidh scaireanna in  
2016 a bhfuil faoiseamh breise dlite ina leith anois

(II) Cuir isteach uimhir an deimhnithe EII 3A iomchuí

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

(iii) (I) Suim éilithe i mblianta roimhe seo agus a tugadh 
ar aghaidh go 2020

(II) Suim a éilíodh in 2020 ach a bhí neamhúsáidte 
agus a tugadh ar aghaidh go 2021

522. Creidmheas Cánach Fan agus Caith
., 00 ., 00An tsuim iomlán atá á héileamh
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Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

526. An Dreasacht Caipitil do Chuideachtaí Nua-Thionscanta (SCI)
(a) An tsuim a suibscríobhadh le haghaidh scaireanna  

incháilithe in 2020 
(b) Ainm na cuideachta ina ndearnadh infheistíocht 

(c) Uimhir tagartha cánach na cuideachta ina ndearnadh 
infheistíocht

.,, 00 .,, 00

/ /L  L     M M   B  B  B  B / /L  L     M M   B  B  B  B

525. (b) Dreasacht Fostaíochta agus Infheistíochta – scaireanna a eisíodh ar an 8 Deireadh Fómhair 2019 nó dá éis agus ar an  
31 Nollaig 2019 nó roimhe

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

(i) Suim shuibscríofa le haghaidh scaireanna incháilithe  
ar an 8 Deireadh Fómhair 2019 nó dá éis agus ar an  
31 Nollaig 2019 nó roimhe

(c) Dreasacht Fostaíochta agus Infheistíochta – Scaireanna arna n-eisiúint in 2020 i gcás nach ndéantar gealltanas faoi  
Alt 502 (3)(b) - scaireanna i seilbh ar feadh níos lú ná seacht mbliana

(viii) Suim le tabhairt ar aghaidh chuig tréimhsí amach anseo

(vii) Asbhaint ó Ioncam Iomlán faoi Alt 502(2A)

(v) Dáta an “Ráiteas um Cháilitheacht (EII)”

(vi) Suim na hinfheistíochta incháilithe le haghaidh faoisimh  
faoi Alt 502(2A)

(iv) Dáta an EII5 (Deimhniú Bainisteora) sa chás gur trí 
chiste ainmnithe a bhí an tsuim a suibscríobadh

(iii) Uimhir tagartha cánach na cuideachta ina ndearnadh 
infheistíocht

(ii) Ainm na cuideachta ina ndearnadh infheistíocht

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

(i) Suim shuibscríofa le haghaidh scaireanna incháilithe  
in 2020

(viii) Suim le tabhairt ar aghaidh chuig tréimhsí amach anseo

(vii) Asbhaint ó Ioncam Iomlán faoi Alt 502(2A)

(v) Dáta an “Ráiteas um Cháilitheacht (EII)”

(vi) Suim na hinfheistíochta incháilithe le haghaidh faoisimh  
faoi Alt 502(2A)

(iv) Dáta an EII5 (Deimhniú Bainisteora) sa chás gur trí chiste 
ainmnithe a bhí an tsuim a suibscríobadh

(iii) Uimhir tagartha cánach na cuideachta ina ndearnadh 
infheistíocht

(ii) Ainm na cuideachta ina ndearnadh infheistíocht

/ /L  L     M M   B  B  B  B / /L  L     M M   B  B  B  B

/ /L  L     M M   B  B  B  B / /L  L     M M   B  B  B  B

/ /L  L     M M   B  B  B  B / /L  L     M M   B  B  B  B

(d) Dreasacht Fostaíochta agus Infheistíochta – Scaireanna a eisíodh in 2020 i gcás ina ndéantar gealltanas faoi Alt 502 (3)(b) 
- scaireanna i seilbh ar feadh seacht mbliana ar a laghad

/ /L  L     M M   B  B  B  B / /L  L     M M   B  B  B  B

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

(i) Suim shuibscríofa le haghaidh scaireanna incháilithe  
in 2020

(viii) Suim le tabhairt ar aghaidh chuig tréimhsí amach anseo

(vii) Asbhaint ó Ioncam Iomlán faoi Alt 502(2A)

(v) Dáta an “Ráiteas um Cháilitheacht (EII)”

(vi) Suim na hinfheistíochta incháilithe le haghaidh faoisimh  
faoi Alt 502(2A)

(iv) Dáta an EII5 (Deimhniú Bainisteora) sa chás gur trí chiste 
ainmnithe a bhí an tsuim a suibscríobadh

(iii) Uimhir tagartha cánach na cuideachta ina ndearnadh 
infheistíocht

(ii) Ainm na cuideachta ina ndearnadh infheistíocht

/ /L  L     M M   B  B  B  B / /L  L     M M   B  B  B  B
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528. Creidmheas Cúramóra Linbh do Dhuine Singil

Más mian leat éileamh a dhéanamh ar Chreidmheas Cúramóra Linbh do Dhuine Singil cuir an fhaisnéis seo a leanas ar fáil maidir 
le gach leanbh. Ní foláir an chuid seo a chomhlánú maidir le gach leanbh fiú má tá d’éileamh á géilleadh agat i bhfabhar duine eile

Leanbh 1 Leanbh 2
(a) Luaigh cineál an ghaoil atá agat leis an leanbh / na leanaí,  

.i. Athair, Máthair, Seantuismitheoir, Caomhnóir Dlíthiúil, srl

(i) Céadainm an Linbh

(ii) Sloinne an Linbh

(iii) Dáta Breithe an Linbh 

(iv) UPSP an Linbh
(v)  Má tá an leanbh os cionn 18 bliana d’aois luaigh ainm na háite teagaisc lánaimseartha, nó má tá an leanbh faoi éagumas 

luaigh nádúr an éagumais

Le comhlánú más duine tú (an príomhéilitheoir) atá ar scaradh leis an gCreidmheasa Cúramóra Linbh do Dhuine Singil i bhfabhar 
duine eile. Luaigh

(b) Scaradh le hÉileamh ar Chreidmheas Cúramóra Linbh do Dhuine Singil

(ii) UPSP an duine sin  
(más eol)

(i) Ainm agus seoladh an duine dá ngéilltear an 
creidmheas cánach seo, áirigh Eircode (más eol)

(iii) Dáta Breithe an duine sin  
(más eol) 

(vi) Sa bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2020 an raibh an leanbh / na leanaí ainmnithe thuas  
ina gcónaí leat ar feadh iomlán na bliana nó an chuid is mó di, .i. níos mó ná sé mhí

(vii) Sa bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2020 an raibh tú i do chónaí le duine eile mar lánúin,  
cibé acu pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó i do chomhchónaí

(Nóta: i gcás linbh a rugadh i rith na bliana laghdófar an fad ama ar bhonn pro rata)

NílTá

Leanbh 1 Leanbh 2

(viii) An bhfuil an t-éileamh seo á dhéanamh maidir le leanbh neamhchónaitheach gur leanbh duine 
shingil a chónaíonn lasmuigh den Stát ach atá ag obair sa Stát é / í (m.sh. oibrí trasteorann)

NílTá

NílTá

Más tusa an príomhéilitheoir, comhlánaigh cuid (a). Más tusa an príomhéilitheoir ach níl tú ag scor leis an gcreidmheas i 
bhfabhar éilitheora thánaistigh, comhlánaigh codanna (a) & (b). Más éilitheoir tánaisteach tú, comhlánaigh codanna (a) & (c)

527. Táillí Teagaisc 

., 00 ., 00

(c) Cuir T sa bhosca más cúrsa páirtaimseartha 

(b) Méid íoctha do gach cúrsa ceadaithe 
(Ná háirigh táillí riaracháin scrúdúcháin clárúcháin, caipitíochta, srl) 

(d) Cuir T sa bhosca má bhaineann táillí le cúrsa oiliúna

(a) Luaigh ainm an mhic léinn  

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

/ /L  L     M M   B  B  B  B / /L  L     M M   B  B  B  B

/ /L  L     M M   B  B  B  B

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

/ /L  L     M M   B  B  B  B / /L  L     M M   B  B  B  B(d) Dáta an “Ráiteas um Cháilitheacht (SCI)” 

(e) Suim na hinfheistíochta a cháilíonn le haghaidh faoisimh  
faoi Alt 502(2)(a)  

(f) Asbhaint ó Ioncam Iomlán faoi Alt 502(2)(a) 

(g) An tsuim atá le tabhairt ar aghaidh go dtí tréimhsí amach  
anseo  
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Tú Féin
530. Préimheanna Árachais Liachta – Íoctha ag d’fhostóir

(a) Má d'íoc d'Fhostóir préimheanna ar do shon le hárachóir údaraithe i 2020 luaigh, maidir le gach préimh dá samhail
(i) (ii) (iii) (iv) (v)

., 00

., 00

., 00

., 00

., 00

., 00

(b) Má d'íoc Fostóir préimheanna ar son do chéile nó pháirtnéara shibhialta le hárachóir údaraithe i 2020 luaigh, maidir le gach préimh 
dá samhail

., 00

., 00

., 00

., 00

., 00

., 00

Ainm an duine faoi 
chumhdach an pholasaí

Méid na préimhe 
Comhláine 
inchurtha i leith an 
duine aonair seo

Más 'leanbh' 
an duine 
seo, cuir 
isteach T 

Méid ranníocaíochta 
ar bith a rinne tusa 
le d’fhostóir i leith na 
préimhe seo

Líon na míonna 
sa bhliain 2020 a 
raibh an polasaí 
seo gníomhach

Ainm an duine faoi 
chumhdach an pholasaí

Más 'leanbh' 
an duine 
seo, cuir 
isteach T 

Méid ranníocaíochta 
ar bith a rinne tusa 
le d’fhostóir i leith na 
préimhe seo

Líon na míonna 
sa bhliain 2020 a 
raibh an polasaí 
seo gníomhach

(i) (ii) (iii) (iv) (v)
Méid na préimhe 
Comhláine 
inchurtha i leith an 
duine aonair seo

529. Creidmheas Cánach do Leanbh faoi Éagumas

(c) Méid creidmheasa cánach atá á éileamh ., 00

(b) Dáta Breithe agus UPSP gach linbh faoi éagumas 

Dáta Breithe UPSP

(a) Leis an creidmheas cánach seo a éileamh luaigh an líon leanaí faoi éagumas

Céile nó Páirtnéir Sibhialta

(Nóta: chun cáiliú don chreidmheas seo, ba chóir duit Foirm ICC1 chomhlánaithe 
a thíolacadh in éineacht le Foirm ICC2 deimhnithe ag dochtúir)

Le comhlánú más duine tú (an t-éilitheoir tánaisteach)atá ag éileamh an Chreidmheasa Chúramóra Linbh do Dhuine Singil 
toisc gur scair an príomhéilitheoir scaradh lena t(h)eidlíocht ar an gcreidmheas cánach

528. (c) Éileamh ar Chreidmheas Cúramóra Linbh do Dhuine Singil - Éilitheoir Tánaisteach

(iv) Luaigh ainm agus seoladh an duine atá tar éis scaradh 
lena t(h)eidlíocht leis an gcreidmheas cánach a 
ghéilleadh i d’fhabhar, áirigh Eircode (más eol)

(i) Sa bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2020 an raibh an leanbh / na leanaí ainmnithe thuas ina  
gcónaí leat ar feadh 100 lá ar a laghad 

(ii) Sa bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2020 an raibh tú i do chónaí le duine eile mar lánúin,  
cibé acu pósta, i bpáirtnéireacht shibhialta nó i do chomhchónaí

(Nóta: i gcás linbh a rugadh i rith bhliain an éilimh, ní laghdófar líon na laethanta cáilitheacha  
(maidir leis an éilitheoir tánaisteach) ar bhonn pro rata)

(v) UPSP an duine sin  
(más eol)

(vi) Dáta Breithe an duine sin  
(más eol) 

(Nóta: ní féidir scaradh le creidmheas maidir le leanbh amháin a chónaíonn leat agus ag an am chéanna creidmheas a choinneáil 
do leanbh eile)

(iii) An bhfuil an t-éileamh seo á dhéanamh maidir le leanbh neamhchónaitheach gur 
leanbh duine shingil a chónaíonn lasmuigh den Stát ach atá ag obair sa Stát é / í  
(m.sh. oibrí trasteorann)

NílTá

NílTá

NílTá

/ /L  L     M M   B  B  B  B

/ /L  L     M M   B  B  B  B

/ /L  L     M M   B  B  B  B

/ /L  L     M M   B  B  B  B

https://www.revenue.ie/ga/personal-tax-credits-reliefs-and-exemptions/children/incapacitated-child-credit/index.aspx
https://www.revenue.ie/ga/personal-tax-credits-reliefs-and-exemptions/children/incapacitated-child-credit/index.aspx
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534. Liúntas Maraí
(a) Líon laethanta as an Stát

(b) Méid tuarastail don fhostaíocht seo .,, 00 .,, 00

(c) Méid á éileamh .,, 00 .,, 00

537. Comhlachtaí Ceadaithe Spórt 
.,, 00 .,, 00

536. Athbhreithniú Bhliain an Phósta     
(a) Chun éileamh ar fhaoiseamh faoi Alt 1020 cuir x sa bhosca

(b) Méid ioncaim do chéile do 2020 .,, 00

(c) Aisíocaíocht á héileamh duit féin .,, 00

(d) Aisíocaíocht á héileamh i leith do chéile .,, 00
Beidh ar do chéile éileamh ar leith a dhéanamh ar fhaoiseamh faoi Alt 1020 ina dtuairisceán féin  

(b) Ainm agus seoladh Comhlachta(í) Ceadaithe Spóirt, 
áirigh Eircode (más eol)

(a) Méid na dTabhartas déanta i 2020

532 An Dreasacht Athchóirithe Tí (DAT)
Creidmheas cánach dlite don bhliain 2020 bunaithe  
ar d'éileamh DAT ar líne

., 00 ., 00

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

533. Creidmheas Cánach d’Iascaire 

., 00 ., 00

Chun an creidmheas seo a éileamh cuir isteach an líon laethanta a caitheadh ar muir ar 
árthach iascaireachta cláraithe ar chlár cabhlaigh iascaigh an Chomhphobail Eorpaigh

(b) Creidmheas Cánach d’Iascaire – méid éilithe   

(a) Líon na laethanta   

531. (a) Faoiseamh maidir le hÚinéir Lonnaitheach ar Mhaoin 
Chónaithe i Limistéar Sainithe - Méid dlite i 2020 .,, 00 .,, 00

(c) Scéim dreasachta bunaithe ar mhaoin - Má tá tú ag éileamh faoisimh ag 
Líne 530, cuir x sa bhosca agus tabhair sonraí i bPainéal N ar leathanaigh 32 / 33

(b) Dreasacht na Cathrach Beo
Má tá éileamh ann ar Fhaoiseamh Úinéara Lonnaithigh maidir le Dreasacht na Cathrach Beo (Alt 372AAB) luaigh

(i) An méid atá dlite in 2020

(ii) Seoladh an fhoirgnimh cháilithigh ina leith 
ar thabhaíodh an caitheachas cáilitheach, 
áirigh Eircode (más eol)

(iii) An Uimhir Aitheantais uathúil (má ta ceann ann) a 
dáileadh ar an áitreabh cáilithe faoi Alt 27 san Acht 
um Airgeadas (CMÁ) 2012 (Aitheantas Maoine chun 
críocha CMÁ)

.,, 00 .,, 00

(iv) Sonraí comhiomlán den chaitheachas cáilitheach 
tabhaithe ag an duine maidir leis an bhfoirgneamh 
cáilitheach

(v) Uimhir thagartha tugtha ag an Údarás Áitiúil leis an 
Litir Dhearbhaithe

.,, 00 .,, 00

535. Creidmheas Cánach do Phearsanra Muirghabhála Cabhlaigh
Chun an creidmheas seo a éileamh, ní mór gur ball buan de Sheirbhís Chabhlaigh na hÉireann 
thú agus gur chaith tú 80 lá ar a laghad ar muir in 2019 ar bord soitheach Chabhlaigh Éireannach

Líon na laethanta caite ar muir ar bord soitheach chabhlaigh Éireannach
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Costais Sláinte (Costais i dTeach Altranais, Costais Fiaclóireachta Neamhghnáthaimh agus Costais Sláinte 'Eile') [538 - 550] 

Costais Sláinte a thabhaigh tú féin (agus do chéile nó pháirtnéir sibhialta má ghearrtar cáin oraibh faoi Chómheasúnú). 

Costais i dTeach Altranais [538 – 543] - Breac isteach na sonraí maidir le cothabháil / cóireáil i 2020

538. (a) Méid na gcostas ., 00

(c) Ainm agus seoladh an Tí Altranais, áirigh Eircode (más eol) 

Asbhaintí [539 – 542] (Suimeanna faighte / infhaighte i leith Costas a bhaineann le Teach Altranais) 

539. Ó aon údarás poiblí / áitiúil (m.sh. Health Service Executive) ., 00

540. Faoi aon pholasaí árachais liachta  
(m.sh. VHI, LAYA Healthcare, Irish Life Health, srl) ., 00

541. Eile (éileamh cúitimh, mar shampla) ., 00

542. Iomlán Asbhaintí 
(Costais a bhaineann le Teach Altranais agus sin amháin)

., 00

543. Glanmhéid na gCostas a bhaineann le Teach Altranais 
ar a bhfuil faoiseamh cánach á éileamh ., 00

546. Ó aon údarás poiblí / áitiúil (m.sh. Health Service Executive) ., 00

547. Faoi aon pholasaí árachais liachta  
(m.sh. VHI, LAYA Healthcare, Irish Life Health, srl) ., 00

548. Eile (éileamh cúitimh, mar shampla) ., 00

549. Iomlán na nAsbhaintí (Costais Fiaclóireachta Neamhghnáthaimh 
agus Costais Sláinte ‘Eile’ amháin) ., 00

., 00

J - DAOINE AONAIR ARD-IONCAIM: TEORANNÚ AR ÚSÁID FAOISEAMH [601 - 603]

601. Farasbarr Faoisimh ar aghaidh go 2020 faoi Alt 485F .,, 00 .,, 00

Is cóir suimeanna ag Línte 602 / 603 a aistriú ó Ráiteas Daoine Aonair Ard-Ioncaim 2020 arna chomhlánú: Foirm RR1
602. Ioncam Inchánach arna ríomh ar an mbonn nach bhfuil 

Teorannú ar Úsáid Faoiseamh i gceist .,, 00 .,, 00

603. Ioncam Inchánach Ath-áirithe do 2020 .,, 00 .,, 00

K - FÁLTAIS CHAIPITIÚLA I 2020

701. Má fuair tú tabhartas nó oidhreacht i 2020, cuir x sa bhosca

(Nóta: 1. Más mó luach tabhartais nó oidhreachta, arna chur le luach sochar inchomhiomlánaithe roimhe (más ann) faighte ar nó tar éis 
 5 Nollaig 1991 laistigh den ghrúpa céanna, ná 80% den tairseach iomchuí, ní foláir Tuairisceán Cánach ar Fháltais Chaipitiúla a 

dhéanamh.
2. Glactar leis gur ar dháta an tabhartais a fuarthas an tabhartas. Glactar leis gur ar an dáta a fuair duine bás a fuarthas oidhreacht).

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

Costais Fiaclóireachta Neamhghnáthaimh agus Costais Sláinte ‘Eile’ a thabhaítear [544 - 550]
544. An tsuim a íoctar i leith Costais Fiaclóireachta Neamhghnáthaimh 

(de réir an Med 2) ., 00

545. An tsuim a íoctar i leith Costais Sláinte Cháilitheacha ‘Eile’ ., 00

550. Suim ghlan na gCostas Fiaclóireachta Neamhghnáthaimh agus 
Costais Sláinte ‘Eile’ a n-éilítear faoiseamh cánach ina leith

Asbhaintí [546-549] (Suimeanna a fhaightear i ndáil le Costais Fiaclóireachta Neamhghnáthaimh agus Costais Sláinte ‘Eile’ amháin)

(b) UPSP chónaitheora i dteach altranais
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L - GNÓTHACHAIN CHAIPITIÚLA - Gnóthachain Chaipitiúla don bhliain 1 Eanáir 2020 - 31 Nollaig 2020 [801 - 821]

801. Tuairisc na Sócmhainní An Líon
Diúscairtí  

Fairsinge Chomhiomlán  
i Heicteáir

Comaoin
Chomhiomlán  

.,, 00(a) Scaireanna / Urrúis - Luaite

.,, 00(b) Scaireanna / Urrúis - Neamhluaite

.,, 00.,(c) Talamh / Foirgnimh Talmhaíochta

.,, 00.,(d) Talamh Forbraíochta

.,, 00(e) Polasaithe Saoil Coigríche (Alt 594) inmhuirir ar 40%

.,, 00(f) Cistí Eischósta (Alt 747A) inmhuirir ar 40%

.,, 00(g) Áitreabh Tráchtála

.,, 00(h) Áitreabh Cónaithe

.,, 00(i) Scaireanna nó Urrúis a malartaíodh (Alt 913(5)) 

.,, 00(j) Gnóthachain as Ciste Fiontraíochta (Alt 541C(2)(a)) 

.,, 00(k) Sócmhainní Eile

.,, 00(l) Comaoin Iomlán 

Cuir x sa bhosca / sna boscaí lena thaispeáint 

802. Ar tharla diúscairt idir páirtithe atá bainteach nó seachas sin, nach raibh ar neamhthuilleamaí

Tú Féin

803. An raibh ceann ar bith de na fáltais bhunaidh idir páirtithe atá bainteach nó seachas sin nach 
raibh ar neamhthuilleamaí

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

805. Éileamh ar Fhaoisimh - Tú Féin 
(a) Diúscairt na Príomháite Cónaithe Príobháidí: breac isteach suim na comaoine .,, 00
(b) Faoiseamh Scoir - Laistigh den Teaghlach: breac isteach an chomaoin ar dhiúscairt 

sócmhainní cáilitheacha .,, 00
(c) Faoiseamh Scoir - Lasmuigh den Teaghlach: breac isteach an chomaoin ar dhiúscairt 

sócmhainní cáilitheacha .,, 00

(d) Diúscairt láithreáin do leanbh: breac isteach suim na comaoine ,, . 00

(f) Eile
(sonraigh)

breac isteach suim na comaoine .,, 00

(a) Diúscairt na Príomháite Cónaithe Príobháidí: breac isteach suim na comaoine .,, 00
(b) Faoiseamh Scoir - Laistigh den Teaghlach: breac isteach an chomaoin ar dhiúscairt 

sócmhainní cáilitheacha .,, 00
(c) Faoiseamh Scoir - Lasmuigh den Teaghlach: breac isteach an chomaoin ar dhiúscairt 

sócmhainní cáilitheacha .,, 00

(d) Diúscairt láithreáin do leanbh: breac isteach suim na comaoine .,, 00

(f) Eile
(sonraigh)

breac isteach suim na comaoine .,, 00

Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

806. Éileamh ar Fhaoisimh - Do Chéile nó Pháirtnéir Sibhialta

(e) Más mian leat faoiseamh a éileamh le haghaidh athstruchtúrú feirme faoi Alt 604B, cuir x isteach sa 
bhosca agus comhlánaigh an fhoirm éilimh Faoiseamh Athstruchtúrú Feirme atá ar fáil ar www.revenue.ie

(e) Más mian leat faoiseamh a éileamh le haghaidh athstruchtúrú feirme faoi Alt 604B, cuir x isteach sa 
bhosca agus comhlánaigh an fhoirm éilimh Faoiseamh Athstruchtúrú Feirme atá ar fáil ar www.revenue.ie

https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
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816. Glanghnóthachan Inmhuirir (gan Polasaithe Saoil  
Coigríche a chur san áireamh) .,, 00.,, 00

817. Gnóthachan Inmhuirir ar Pholasaithe Saoil Coigríche .,, 00.,, 00

818. Caillteanas(-ais) neamhúsáidte le tabhairt ar aghaidh go 2020 .,, 00

Má tá caillteanas foriomlán CGT agat sa bhliain 2020 ní gá Línte 819 nó 820 a chomhlánú

819. I leith glanghnóthachan inmhuirir a d'éirigh sa tréimhse 1 Eanáir 2020 - 30 Samhain 2020

(a) Breac isteach méid an ghlanghnóthachain inmhuirir ar 33% .,, 00.,, 00

(b) Breac isteach méid an ghlanghnóthachain inmhuirir ar 40%
(seachas Polasaithe Saoil Coigríche) .,, 00.,, 00

(c) Breac isteach méid an ghlanghnóthachain ar Pholasaithe 
Saoil Coigríche inmhuirir ar 40% .,, 00.,, 00

(e) Breac isteach méid an ghlanghnóthachain as Caipiteal  
Ciste Fiontraíochta inmhuirir ar 15% .,, 00.,, 00

(f) (i) Breac isteach méid an ghlanghnóthachain maidir le 
diúscairt talaimh faoi Ordú Ceannaigh Éigeantaigh 
(CPO) a d’fhabhraigh i 2020 de bhua Alt 542(1)(d)

.,, 00.,, 00

(ii) An dáta diúscartha 

.,, 00

812. Gnóthachain roimhe iarchurtha (inmhuirir anois) .,, 00.,, 00

.,, 00.,, 00

814. Suim na gCaillteanas neamhúsáidte ó bhlianta roimhe 
atá ar fáil le haghaidh agus le fritháireamh in aghaidh na 
ngnóthachan inmhuirir thuas

.,, 00.,, 00

815. Díolúine Phearsanta  
(uasmhéid €1,270 do gach céile / páirtnéir sibhialta agus níl in-aistrithe)  
(Nóta: ní foláir caillteanais ar a n-áirítear caillteanais ar aghaidh a úsáid ar dtús)

, . 00 . 00,

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

(d) Cuir isteach méid an ghnóthachain ghlain ar dhiúscairt 
sócmhainn(í) gnó inmhuirir ag duine aonair ábhartha le 
muirearú ag 10% faoi Alt 597AA

.,, 00.,, 00

813. Caillteanais na bliana reatha a d’eascair in 2020 ar fáil 
lena bhfritháireamh in aghaidh gnóthachain roimhe seo 
a cuireadh ar athlá

811. Gnóthachain Inmhuirir glan ó chaillteanais incheadaithe 
na bliana reatha agus faoiseamh faoi Alt 604A  
(gan Polasaithe Saoil Eachtracha san áireamh)

.,, 00.,, 00

807. Gnóthachain inmhuirir sa bhliain roimh fhaoiseamh  
faoi Alt 604A

808. Caillteanais sa bhliain roimh fhaoiseamh faoi Alt 604A

(a) Ainm an duine bhaintigh

(b) Uimhir Tagartha Cánach an duine bhaintigh 

(c) Méid an chaillteanais

809. Má bhaineann aon cheann de na caillteanais ag Líne 808 le caillteanas do dhuine bainteach, tabhair na sonraí seo a leanas 

Gnóthachain / Caillteanais / Glanghnóthachain inmhuirir

.,, 00.,, 00

.,, 00.,, 00

.,, 00.,, 00

810. Suim an ghnóthachain a bhfuarthas faoiseamh ina leith 
faoi Alt 604A  .,, 00.,, 00

/ /L  L     M M   B  B  B  B/ /L  L     M M   B  B  B  B
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M - SÓCMHAINNÍ INMHUIRIR A FUARTHAS SA BHLIAIN 2020
822. Breac isteach líon na sócmhainní a fuarthas agus an chomaoin a tugadh

Tuairisc na Sócmhainní 

Tú Féin   Do Chéile nó 
Pháirtnéir 
Sibhialta

Líon na Sócmhainní 

Tú Féin
Comaoin

Do Chéile nó 
Pháirtnéir Sibhialta
Comaoin

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

(b) Áitreabh Cónaithe .,, 00 .,, 00

(c) Áitreabh Tráchtála .,, 00 .,, 00

(d) Talamh Talmhaíochta .,, 00 .,, 00

(e) Talamh Forbraíochta .,, 00 .,, 00

(f) Sócmhainní Gnó .,, 00 .,, 00

(g) Seandachtaí / Saothair Ealaíona .,, 00 .,, 00

(h) Eile .,, 00 .,, 00

Faoiseamh ó Chánachas Dúbailte
821. Más mian leat faoiseamh a éileamh le haghaidh cáin choigríche maidir le diúscairt as a dtagann dliteanas chun chríocha cánach 

gnóthachan caipitiúil mar atá thuas, cuir an fhaisnéis seo a leanas ar fáil maidir le gach diúscairt choigríche dá leithéad 

Tír Suim an ghnóthachain
Suim na cánach coigríche 

ar a bhfuil faoiseamh á 
héileamh anois

.,, 00 , .,

.,, 00 , .,

820. I leith glanghnóthachan inmhuirir a d'éirigh sa tréimhse 1 Nollaig 2020 - 31 Nollaig 2020

(a) Breac isteach méid an ghlanghnóthachain inmhuirir ar 33%

(b) Breac isteach méid an ghlanghnóthachain inmhuirir ar 40%
(seachas Polasaithe Saoil Coigríche) .,, 00.,, 00

(c) Breac isteach méid an ghlanghnóthachain ar Pholasaithe Saoil 
Coigríche inmhuirir ar 40% .,, 00.,, 00

(e) Breac isteach méid an ghlanghnóthachain as Caipiteal Ciste 
Fiontraíochta inmhuirir ar 15% .,, 00.,, 00

(f) (i) Breac isteach méid an ghlanghnóthachain maidir le 
diúscairt talaimh faoi Ordú Ceannaigh Éigeantaigh 
(CPO) a d’fhabhraigh i 2020 de bhua Alt 542(1)(d)

.,, 00.,, 00

(ii) An dáta diúscartha 

.,, 00.,, 00

(d) Cuir isteach méid an ghnóthachain ghlain ar dhiúscairt 
sócmhainn(í) gnó inmhuirir ag duine aonair ábhartha le 
muirearú ag 10% faoi Alt 597AA

.,, 00.,, 00

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

/ /L  L     M M   B  B  B  B/ /L  L     M M   B  B  B  B
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N - DREASACHTAÍ MAOIN-BHUNAITHE AR A BHFUIL FAOISEAMH Á ÉILEAMH SA BHLIAIN 2020 [901 - 935]
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 Úinéir Lonnaithheach Infheisteoir - Léasóir

901. Athnuachan Uirbeach                            A. 372AP & AR .,, 00 .,, 00

.,, 00903. Ionad Saoire Cois Farraige                            A. 372AU

.,, 00

.,, 00.,, 00904. Athnuachan Tuaithe                              A. 372AP & AR

.,, 00905. Ag Cónaí Lastuas den Siopa                A. 372AP & AR

.,, 00907. Cóiríocht do Mhic Léinn                                 A. 372AP

Liúntas Foirgneamh Tionsclaíocha Úinéir Lonnaithheach Infheisteoir - Léasóir

.,, 00 .,, 00909. Athnuachan Uirbeach                                A. 372C & D

.,, 00 .,, 00910. Athnuachan Baile Móir                          A. 372AC & AD

.,, 00 .,, 00911. Ionad Saoire Cois Farraige                  A. 352 & A. 353

.,, 00 .,, 00912. Athnuachan Tuaithe                                  A. 372M & N

.,, 00 .,, 00913. Carrchlóis Ilstóracha                                           A. 344

.,, 00 .,, 00914.  Ag Cónaí Lastuas den Siopa                                                                      
(Áitreabh Tráchtála amháin)                                     

.,, 00 .,, 00915. Limistéir Fhiontraíochta                                      A. 343

.,, 00 .,, 00916. Páirceáil agus Gluais                                A. 372V & W

 A. 372D                                   

908. Tionscnamh na Cathrach Beo .,, 00A. 372AAB

.,, 00902. Athnuachan Baile Móir                          A. 372AP & AR .,, 00

.,, 00906. Páirceáil agus Gluais                            A. 372AP & AR .,, 00
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935. Mura bhfuil an scéim / na scémeanna ar a bhfuil tú ag éileamh faoisimh liostaithe ag na Línte 901 – 934 luaigh ainm na Scéime(anna) 
Dreasachta, luaigh an tAlt iomchuí agus breac isteach suim an fhaoisimh á éileamh sa bhliain (Úinéir Lonnaitheach, Infheisteoir-Léasóir)

.,, 00

.,, 00 .,, 00917. Óstáin                                                         A. 268(1)(d)

.,, 00 .,, 00918. Teachíní Saoire                                               A. 268(3)

.,, 00 .,, 00919. Brúnna Saoire                                          A. 268(2C)(b)

.,, 00 .,, 00920. Tithe Aíochta                                            A. 268(2C)(a)

.,, 00 .,, 00921. Tithe Altranais                                             A. 268(1)(g)

.,, 00 .,, 00922. Tithíocht do dhaoine scothaosta / éiglí         A. 268(3A)

.,, 00 .,, 00923. Tithe Téarnaimh                                           A. 268(1)(i)

.,, 00 .,, 00924. Ospidéil Cháilitheacha                                 A. 268(2A)

.,, 00 .,, 00925. Lárionaid Mheabhairshláinte Cháilitheacha A. 268(1C)

.,, 00 .,, 00926. Clinicí Cáilitheacha Díobhála Spórt              A. 268(2B)

.,, 00 .,, 00927. Foirgnimh a Úsáidtear chun Chríocha Áirithe            
Cúraim Leanaí 

.,, 00 .,, 00929. Aonaid Sainchúraim Mhaolathaigh            A. 268(1)(m)

.,, 00 .,, 00930. Foirgnimh nó struchtúir i láithreáin  
chláraithe do charbháin agus champáil       A. 268(2D)

.,, 00 .,, 00931. An Scéim um Infheistíocht i mBonneagar
Turasóireachta Chrios Lár na Sionainne       A. 372AW

A. 843A

.,, 00.,, 00

.,, 00.,, 00

932. Tionscnamh na Cathrach Beo  A. 372AAC

934. Áiseanna Seirbhísí Eitlíochta A. 268(1)(n)

Liúntas Foirgneamh Tionsclaíocha Úinéir Lonnaithheach Infheisteoir - Léasóir

N - DREASACHTAÍ MAOIN-BHUNAITHE AR A BHFUIL FAOISEAMH Á ÉILEAMH SA BHLIAIN 2020 [901 - 935] ar lean

933. Tionscnamh na Cathrach Beo  
(Infheisteoirí amháin) .,, 00S. 372AAD

.,, 00
928. Foirgnimh a úsáidtear chun críocha 

seirbhísí cúraim leanaí nó ionad 
aclaíochta a chur ar fáil d’fhostaithe

A. 843B
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O - FÉINMHEASÚNÚ DÉANTA FAOI CHAIBIDIL 4 DE CHUID 41A [936 - 937]
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

(v) Méid an ÁSPC inmhuirir don tréimhse seo – céile nó paírtnéir sibhialta

(iv) Méid an ÁSPC inmhuirir don tréimhse seo – tú féin

(ii) Méid an MSU inmhuirir don tréimhse seo – tú féin

(i)  Méid na Cánach Ioncaim inmhuirir don tréimhse seo

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

936. Féinmheasúnú – Cáin Ioncaim

(b) Méid na cánach inmhuirir don tréimhse seo

(iii) Méid an MSU inmhuirir don tréimhse seo – céile nó paírtnéir sibhialta

.,, 00

.,, 00

(vi) Méid na cánach iomlán inmhuirir don tréimhse seo .,, 00

(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 2021, 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 in (c)(i) nó (c)(ii) thuas)

(Nóta: ní mór méid aon cháin coinnithe siar ag an bhfoinse aisíochta, (m.sh. aisíocaíocht 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 ghearrtar ort roimh aisíocaíochtaí eatramhacha)

(Nóta: is é seo an méid cánach ioncaim, MSU agus ÁSPC atá inmhuirearaithe)

(Nóta: is é seo an méid ÁSPC atá inmhuirearaithe ar do chuid ioncaim trádála agus infheistíochta amháin. Ná chuir san 
áireamh ÁSPC atá dlite ar d'ioncam fostaíochta Éireannach)

(Nóta: is é seo an méid MSU atá inmhuirearaithe ar iomlán do chuid ioncaim (lena n-áirítear ioncam fostaíochta agus 
ioncam pinsean as ar asbhaineadh MSU ag an bhfoinse))

(Nóta: is é seo an méid cánach ioncaim a ghearrtar ar an ioncam thuas, tar éis asbhaintí, faoiseamh, agus liúntas a chur 
san áireamh, ach roimh chreidmheasanna cánach amhail an creidmheas cánach pearsanta, costais liachta, srl, más ann 
dóibh, a chur san áireamh)

(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, 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)
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(g) Méid an fhormhuirir dlite faoi Alt 1084 de bharr neamhchomhlíonadh le riachtanais 
Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ)

(f)  Méid an fhormhuirir dlite faoi Alt 1084 de bharr comhdú déanach an tuairisceáin 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 2020

Dáta

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

Síníu

Stádas an tSínitheora

(a) Méid na ngnóthachan 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 Alt 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 Ghnóthachan Caipitiúil na bliana 2020

Dáta

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

Síníu

Stádas an tSínitheora

937. Féinmheasúnú – Cáin Ghnóthachan Caipitiúil

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

(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)

(Nóta: má chomhdaíonn tú an tuairisceán seo in am, ach má theipeann ort, tráth an dáta chomhdaithe, do thuairisceán 
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 
2020. 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 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 tar éis aon Faoiseamh Scoir nó Creidmheasa do Cháin Eachtrach arna híoc a 
bhaint as cáin inmhuirearaithe)

(Nóta: féach an Nóta ag 936(f))

(Nóta: féach an Nóta ag 936(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)

(h) (i) An méid cánach, lena n-áirítear Réamhcháin, íoctha díreach don Ard Bhailitheoir 
i leith na tréimshe seo 

(ii) Méid na cánach a cuireadh siar faoi Alt 657(6A)) .,, 00

(Nóta: is é seo an méid cánach iníoctha ag (d) thuas, móide méid aon fhormhuirear dlite ag (f) nó (g), lúide an méid 
cánach atá íoctha cheana féin ag (h)(i) agus an méid cánach iarchurtha ag (h)(ii))

(Nóta: is é seo an méid cánach ró-íoctha ag (e) thuas, lúide méid aon fhormhuirear dlite ag (f) nó (g), móide an méid 
cánach atá íoctha cheana féin ag (h)(i) agus an méid cáin iarchurtha ag (h)(ii))

/ /L  L     M M   B  B  B  B

/ /L  L     M M   B  B  B  B
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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

(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 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

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 (LAÍE)
Go hiondúil bíonn Uimhreacha Idirnáisiúnta Chuntas Bainc (UICB) agus Cóid Aitheantais Bainc (CAB) ar fáil ar do ráitis chuntais 
bainc.  Tá breis eolais ar LAÍE le fáil ar www.revenue.ie

Ní féidir aisíocaíocht a dhéanamh díreach chuig cuntas bainc coigríche nach bhfuil ina bhall de LAÍE.

UICB (Uasfhad 34 carachtar)

CAB (Uasfhad 11 carachtar)

Má tá tú pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta agus roghnaigh tú Cómheasúnú do 2020, déan sonraí cuntais bhainc do chéile nó do 
pháirtnéara shibhialta a chur ar fáil.

UICB (Uasfhad 34 carachtar)

CAB (Uasfhad 11 carachtar)

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

, , . 00

(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)

https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
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Aguisín 1 

Notá: Má tá níos mó ná dhá Trádáil, Phroifisiún nó Ghairm agat agus/nó ag do Chéile nó Phairtí Sibhialta 
cuir T sa bhosca agus déan fótachóipeáil ar Aguisín 1 (leathanaigh 37 - 40) le comhlánú agus tíolacadh 

Uimh. Thrádála 

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

Liúntas Chaipitil don bhliain reatha [112 - 115]
112. Má áirítear thíos éileamh ar fhaoiseamh cánach i leith scéimeanna dreasachta bunaithe 

ar mhaoin cuir x sa bhosca agus tabhair sonraí i bPainéal N ar leathanaigh 32 / 33 
113. Innealra agus Gléasra

(a) Má bhaineann aon mhéid a luaitear thuas le ‘trealamh atá tíosach ar fhuinneamh’ 
de réir Alt 285A cuir an méid isteach anseo

107. (a) Glanbhrabús coigeartaithe don tréimhse chuntasaíochta

(b) Glanchaillteanas coigeartaithe don tréimhse chuntasaíochta 
108. Breac isteach an brabús inmheasúnaithe fiú más ionann é seo agus an 

glanbhrabús coigeartaithe de réir Líne 107(a) - (más caillteanas taispeáin 0.00) 
Is cóir ioncam inmheasúnaithe faoi Alt 98A(4), (Préimheanna Droim Ar Ais i gcúrsaí 
trádála) mar is iomchuí a chur san áireamh anseo

Muirir Comhardaithe 

(b) An méid a eascraíonn as liúntais chaipitiúla nach raibh asbhainteach ag teacht 
ar ioncam iomchuí don MSU 

Faoiseamh i leith Tús le do Ghnó Féin
109. Má tá tú ag éileamh faoisimh faoi Alt 472AA chun do ghnó féin a thosú

(a) Luaigh an dáta ar thosaigh tú an gnó nua 
 (Nóta: Níl an faoiseamh seo ar fáil ach do ghnóthaí a thosaigh ar 31/12/2018 nó roimhe)

(b) Cuir T sa bhosca chun a dhearbhú go raibh tú dífhostaithe le haghaidh 12 mhí díreach roimh an 
dáta tosaithe (féach Bileog Chabhrach Foirm 11 chun tuilleadh eolais a fháil)

Liúntais Chaipitiúla neamhúsáidte ó bhliain roimhe

(a) Méid tugtha ar aghaidh atá incheadaithe mar asbhaint maidir leis an MSU, is é sin, 
liúntais faoi Ailt 284(1), 272(3), 658(2)(b), agus 659(2)(a) arna chinneadh i gcomhréir le 
fo-ailt (3A), (3AA), (3B) nó (3BA) d'Alt 659

(b) Méid tugtha ar aghaidh nach bhfuil incheadaithe mar asbhaint maidir leis an MSU,  
.i. liúntais eile seachas iadsiúd á n-éileamh faoi na hAilt a shonraítear in (a) thuas, agus 
nach liúntais chaipitiúla faoisimh sonraithe iad (faoi mar atá leagtha amach i Scd. 25B)

(c) Liúntais Chaipitiúla Faoisimh Sonraithe (faoi mar atá leagtha amach i Scd. 25B)
(i) Liúntais chaipitiúla sonraithe maidir le faoiseamh maoine, mar a shainmhínítear  

in Alt 531AAE 

(ii) Gach liúntas caipitiúil faoisimh sonraithe eile

Brabús Inmheasúnaithe

101. Cuirt T sa bhosca le cur in iúl cé leis a mbaineann an t-ioncam 

105. Má scoireadh den fhoinse ioncaim seo i rith na bliana 2020 luaigh an dáta scoir 

102. Tuairisc na Trádála, Gairme, nó Slí Beatha  
(ní foláir duit tuairisc na trádála a chur síos go soiléir)
Ná cuir cuntais isteach leis an tuairisceán seo. Ina ionad sin ní MÓR duit sliocht faisnéise a thabhairt as na cuntais ar leathanach 40

104. Má tá tú fostaithe ag An Post mar fho-mháistir poist nó mar fho-máistreás poist, nó ag an  
Roinn Coimirce Sóisialaí mar Bhainisteoir Bhrainse Leasa Shóisialaigh, cuir T sa bhosca.  
Má tá iontráil ag Líne 104, ní mór go mbeadh iontráil ag Líne 108

106. Más feirmeoir thú cuir T sa bhosca agus comhlánaigh Línte 119 agus 120 ar leathanach 39, más infheidhmithe

Tú Féin
Do Chéile 
nó Pháirtnéir 
Sibhialta

B - IONCAM AS TRÁDÁLACHA, GAIRMEACHA NÓ SLITE BEATHA [101 - 167] ar lean
(ar a n-áirítear Ioncam as Feirmeoireacht agus Comhpháirtíocht)

103. 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)

Tá Níl

111.

(a) An méid a eascraíonn as liúntais chaipitiúla a bhí asbhainteach ag teacht ar 
ioncam iomchuí don MSU

110.

(c) Má bhaineann aon suim curtha isteach thuas le ‘feithiclí gáis agus trealamh 
athbhreoslaithe’ faoi Alt 285C cuir an tsuim sin isteach anseo

(b) Má bhaineann aon suim a chuirtear isteach thuas le ‘trealamh d’ionad aclaíochta nó 
cúraim leanaí’ faoi Alt 285B cur an tsuim sin isteach anseo .,, 00

.,, 00

/ /L  L     M M   B  B  B  B

/ /L  L     M M   B  B  B  B
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Aguisín 1 

Uimh. Thrádála

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

114. Liúntas d'Fhoirgnimh Thionsclaíocha / d'Fhoirgnimh Feirme

(b) Méid nach bhfuil incheadaithe mar asbhaint maidir leis an MSU, .i. liúntais 
seachas iadsiúd á n-éileamh faoi na hAilt a shonraítear in (a) thuas, agus nach 
liúntais chaipitiúla faoisimh sonraithe iad (faoi mar atá leagtha amach i Scd. 25B)

(a) Méid atá incheadaithe mar asbhaint maidir leis an MSU, siad sin, liúntais faoi 
Alt 272(3) agus 658(2)(b) .,, 00

.,, 00

115. Liúntais Chaipitil Eile .,, 00

.,, 00

(II) Sonraí comhiomlán den chaitheachas cáilitheach tabhaithe ag an 
duine maidir leis an bhfoirgneamh cáilitheach

(III) Cur síos gearr ar nádúr na seirbhíse miondíola nó eile a chuirtear 
nó atá le cur ar fáil san fhoirgneamh cáilitheach, m.sh. nuachtánái, 
grósaeir, dochtúir, fiaclóir, seirbhísí dlíthiúla, bialann / beár / caifé, srl

.,, 00

.,, 00

(I) Seoladh an fhoirgnimh cháilithigh ina leith ar thabhaíodh an 
caitheachas cáilitheach, áirigh Eircode (más eol)

.,, 00

(c) Liúntais Chaipitiúla Faoisimh Sonraithe (faoi mar atá leagtha amach i Scd. 25B)  
 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

(i) Liúntais chaipitil shonraithe i leith faoiseamh maoine, de réir mar atá sainithe in 
Alt 531AAE, seachas liúntais i leith an Tionscnaimh Cathrach Beo agus Áiseanna 
Seirbhísí Eitlíochta curtha isteach ag (ii) agus (iii) thíos

(ii) Maidir le haon liúntas caipitil i leith Tionscnaimh Cathrach Beo (Alt 372AAC),  
cuir isteach méid na liúntas caipitil agus cuir iad seo a leanas ar fáil

(iii) Maidir le haon liúntais bhrostaithe chaipitil do Shaoráidí Seirbhísí Eitlíochta 
(Alt 268(1)(n)) dá bhforáiltear faoi Alt 273(3)(k)(i), iontráil méid na liúntas 
caipitil agus soláthair an méid a leanas

.,, 00

.,, 00

116. (a) Más mian leat éileamh a dhéanamh faoi Alt 381 chun aon chaillteanas a rinneadh i dtrádáil 
sa bhliain 2020 (seachas caillteanas ábhartha arna shainmhíniú in Alt 381B) a chur in 
aghaidh d'ioncaim eile, cuir méid an chaillteanais isteach. Is féidir an t-éileamh a dhéanamh 
ar nó roimh 31/12/2022

(b) Más mian leat éileamh a dhéanamh faoi Alt 381 chun aon chaillteanas ábhartha, arna 
shainmhíniú in Alt 381B, a rinneadh sa bhliain 2020 a chur in aghaidh d'ioncaim eile, cuir 
méid an chaillteanais isteach. Is féidir an t-éileamh a dhéanamh ar nó roimh 31/12/2022 
(Nóta: tá uasteorainn de €31,750 ar an bhfaoiseamh)

(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 2020 (Alt 392), breac isteach méid na Liúntas Caipitiúil neamhúsáidte. 
Éileamh le déanamh ar nó roimh 31/12/2022

(i) Liúntais chaipitiúla faoisimh neamhshonraithe (.i. nach bhfuil san áireamh i Scd. 25B) 
(ii) Liúntais Chaipitiúla Faoisimh Sonraithe (faoi mar atá leagtha amach i Scd. 25B)

(l) Liúntais chaipitiúla sonraithe maidir le faoiseamh maoine, mar a shainmhínítear 
in Alt 531AAE

(ll) Gach liúntas caipitiúil faoisimh sonraithe eile 

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

Caillteanais [116 - 118]

(v) Gach liúntas caipitil faoisimh sonraithe eile

(I) An méid comhiomlán de chaiteachas sonraithe caipitil a tabhaíodh

(II) Seoladh an fhoirgnimh nó an struchtúir, cuir an Eircode (más eol é) san áireamh

B - IONCAM AS TRÁDÁLACHA, GAIRMEACHA NÓ SLITE BEATHA [101 - 167] ar lean
(ar a n-áirítear Ioncam as Feirmeoireacht agus Comhpháirtíocht)

(iv) I ndáil le foirgneamh a úsáidtear chun críocha seirbhísí cúraim leanaí nó ionad 
aclaíochta a chur ar fáil d’fhostaithe (A. 843B), cuir isteach suim na liúntas caipitiúil .,, 00
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Aguisín 1 

Uimh. Thrádála

Creidmheas do Cháin Iarchoimeádta ar Sheirbhísí Gairmiúla (PSWT)

117. (a) Méid na gcaillteanas neamhúsáidte ó bhliain roimhe (Alt 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

(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

122. Má tá tú fostaithe ag An Post mar fhomháistir poist / fhomháistreás poist, nó ag an  
Roinn Coimirce Sóisialaí mar Bhainisteoir Leasa Shóisialaigh, cuir isteach an méid 
ÁSPC, mas ann dó, íoctha díreach leis An Post / An Roinn Coimirce Sóisialaí maidir  
leis an ioncam seo 

.,, 00

.,, 00

.,, 00

121. Cáin chomhlán iarchoimeádta (roimh aon aisíocaíocht eatramhach) a bhaineann leis an 
bhonntréimhse do 2020 ar tháillí do Sheirbhísí Gairmiúla. Ná cuir san áireamh creidmheas 
do Cháin Chonarthaí Iomchuí íoctha

, .,

, .,

ÁSPC íoctha

118. (a) Má scoireadh den trádáil seo sa bhliain 2020 agus más mian leat faoiseamh do chaillteanas foircneach a éileamh do na 
blianta 2019, 2018 agus 2017 luaigh

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

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

(b) Más mian leat faoiseamh do chaillteanas foircneach a éileamh don bhliain 2020 
maidir le caillteanas déanta i mbliain ina dhiaidh sin luaigh

.,, 00

.,, 00

.,, 00

Faoiseamh ar Chaillteanas Foircneach 

(h) (i) Cuir T sa bhosca más mian leat diúltú go sealadach do mheánú ioncaim a 
    dhéanamh don bhliain seo i gcomhréir le hAlt 657(6A)

(ii) Iontráil méid an ghlanbhrabúis choigeartaithe a bheadh inmheasúnaithe 
don bhliain seo mura ndearna tú iarratas ar mheánú ioncaim

120. (a) Uimhir tagartha cánach na Comhpháirtíochta Feirme Comharbais

(b) An dáta a cuireadh an Chomhpháirtíocht ar Chlár na gComhpháirtíochtaí Feirme 
 Comharbais leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

(f) Méid an Chreidmheas Cánach Comharbais dlite

(e) Do sciar-sa den bhrabús de réir an chomhaontaithe chomhpháirtíochta

(d) Cuir T sa bhosca le deimhniú nach raibh “Comharba” sa comhpháirtíocht seo níos sine ná 40 ar 1 Eanáir 2020

(c) Cuir in iúl an “Feirmeoir” nó “Comharba” thú de réir Alt 667D(2)

Comhpháirtíocht Feirme Comharbais

.,, 00

. (%)

.,, 00

Comharba
Feirmeoir

Feirmeoirí

(g) Cuir T sa bhosca ma mian leat tarraingt siar ó mheánú ioncaim don bhliain 2020

(f) Cuir T sa bhosca má ríomhtar brabúis inmheasúnaithe don bhliain seo de réir Ailt 657 
(meánú ioncaim)

(d) Cuir T sa bhosca má bhaineann an tradáil seo go huile nó i bpáirt le Scair-Fheirmeoireacht

(e) Cuir T sa bhosca más mian leat dul le meánú ioncaim don bhliain 2020 
(agus sna blianta dar lean)

119  (a) Cuir T sa bhosca más páirtnéir tú i bPáirtnéireacht Feirme Cláraithe arna shainmhíniú ag Alt 667C

(b) Do sciar faoiseamh stoic a éilithe faoi Alt 667B

(c) Do sciar faoiseamh stoic a éilithe faoi Alt 667C

(ii) An dáta a scoireadh den trádáil 

(i) Méid an fhaoisimh chaillteanais atá ar fáil do 2020 

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

(ii) An méid cánach iníoctha ar na brabúis nó gnóthachain as an gcomhthrádáil (Alt 644AA(7))

Caillteanais neamhúsáidte ó bhliain roimhe

B - IONCAM AS TRÁDÁLACHA, GAIRMEACHA NÓ SLITE BEATHA [101 - 167] ar lean
(ar a n-áirítear Ioncam as Feirmeoireacht agus Comhpháirtíocht)

.,, 00

.,, 00

/ /L  L     M M   B  B  B  B

/ /L  L     M M   B  B  B  B
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Aguisín 1 
Uimh. ThrádálaSLEACHTA AS CUNTAIS [123 - 167]

Má rinne tú aon íocaíocht(aí) i rith 2020 le linn an trádála nó  gairme le haghaidh seirbhísí a soláthraíodh, nuair atá an suim 
iomlán íoctha d’aon duine ar leith níos airde ná €6,000, ní mór duit Foirm 46G a chomhlánú. Féadfaidh tú an fhoirm seo a 
rochtain ón leathanach Mo Sheirbhísí nó ó Iarratas as Líne ROS. Tá an fhoirm seo ar fáil ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí 
Ioncaim www.revenue.ie (sa rannán 'Féinmheasúnú agus féinfhostaíocht> Tuairisceáin tríú páirtí’)

Míreanna as Cuntas Caipitil agus Clár 
Comhardaithe [144 - 155]
144. Airgead tirim / Caipiteal 

tugtha isteach .,, 00
145. Tarraingtí (Glan ar cháin 

agus Ranníocaí Pinsin) .,, 00
146. (a) Iarmhéid Deiridh Caipitil

- deimhneach .,, 00
(b) Más diúltach, luaigh 

an méid anseo .,, 00

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

148. Feichiúnaithe agus 
Réamhíocaíochtaí .,, 00

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

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

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

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

153. Creidiúnaithe agus 
Fabhruithe .,, 00

154. Creidiúnaithe Cánach .,, 00
155. (a) Glansócmhainní 

- deimhneach .,, 00
 (b) Más diúltach, luaigh 

an méid anseo .,, 00
Sleachta as Ríomh Glanbhrabúis / 
Glanchaillteanais Choigeartaithe [156 - 167]
Brabús / Caillteanas de réir na gCuntas [156 - 157]
156. Glanbhrabús Trádala de 

réir na gCuntas .,, 00
157. Glanchaillteanais Trádala 

de réir na gCuntas .,, 00

Coigeartuithe déanta don Ghlanbhrabús / Glanchaillteanas 
de réir na gCuntas [158 - 167]

159. Costais Mótair .,, 00
160. Tabhartais (Pholaitiúla agus 

Charthanachta) /Aíocht .,, 00
161. Solas, Teas agus Teileafón .,, 00
162. Glanghnóthachan as díol

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

sócmhainní seasta / inmhuirir .,, 00
164. (a) Asbhaint le haghaidh 

faoiseamh stoic faoi Alt 666
(b) Asbhaint le haghaidh 

faoiseamh stoic faoi Alt 667B 

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

.,, 00

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

124. Go 
Ní mór Sleachta as Cuntais a chomhlánú i ngach cás a 
bhfaigheann tusa nó do chéile nó pháirtnéir sibhialta 
ioncam trádála nó gairmiúil ina leith, ach amháin nuair a 
bhíonn Línte 125 nó 126 i gceist
125. Má chuir tú isteach faisnéis chuntas 

roimhe a bhaineann leis an tuairisceán 
seo, luaigh an tuairisceán cánach ioncaim 
lenar cuireadh na cuntais isteach (BBBB)

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

Ioncam [127 - 129]
127. Díolacháin / Fáltais /

Láimhdeachas
128. Fáltais ó Ghníomhaireachtaí

Rialtais (GMS, srl)
129. Ioncam trádála eile lena n-áirítear 

ioncam díolmhaithe ó cháin
Míreanna as Cuntas Trádála [130 - 131]
130. Ceannacháin

131.Brabúis Trádala Chomhlána  
(lena n-áirítear Fáltais / Ioncam  
Trádála liostaithe roimhe seo sa rannán roimhe seo)

Costais agus Asbhaintí [132 - 143]
132. Tuarastail / Pá, Costais Foirne

134. Fochonraitheoirí chun críocha na  
Cánach Conarthaí Iomchuí (CCI)

136. Sainchomhairliúchán,
Táillí Gairmiúla

137. Mótar, Taisteal agus Cothú

138. Deisiúchán / Athnuachan

140. Dímheas, Díscríobh 
Cáilmheasa / Caipitil

141.  (a) Soláthairtí ar a n-áirítear 
drochfhiacha - deimhneach

(b) Forálacha lena n-áirítear 
drochfhiachais - diúltach

142. Costais eile 

(b) Cuir T sa bhosca más comhpháirtí 
neamhghníomhach tú faoin mbrí atá le hAlt 409A

(c) Má tá tú i gcomhpháirtíocht le do chéile / páirtnéir 
sibhialta agus má tíolacadh an fhaisnéis chuntais don 
trádáil nó gairm sin faoina dtrádáil féin, cuir isteach an 
uimhir thrádála (san Fhoirm 11 seo) faoinar cuireadh an 
fhaisnéis chuntais ar fáil 

/ /L  L     M M   B  B  B  B

/ /L  L     M M   B  B  B  B

133. Costais foirne breise

135. Fochonraitheoirí Eile

139. Costais Chíosa

.,, 00

.,, 00

.,, 00

158. Sa chás nach bhfuil aon choigeartú ag teastáil ar an 
mbrabús / caillteanas de réir na gcuntas, cuir T sa bhosca

165. Laghdú i leith méadú ar 
cháin charbóin faoi Alt 664A

166. Aischuir Eile

167. Asbhaintí Eile

.,, 00

.,, 00

.,, 00143. Costais Eile – iontrálacha 
diúltacha / creidmheasa .,, 00

https://www.revenue.ie/ga/self-assessment-and-self-employment/third-party-returns/index.aspx
https://www.revenue.ie/ga/self-assessment-and-self-employment/third-party-returns/index.aspx
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Aguisín 2 
D - IONCAM AS FOSTAÍOCHTAÍ, OIFIGÍ (AR A nÁIRÍTEAR STIÚRTHÓIREACHTAÍ), PINSIN, 

SRL ÉIREANNACHA, IONCAM AS OIFIGÍ NÓ FOSTAÍOCHTAÍ COIGRÍCHE AG ÉIRÍ AS 
DUALGAIS NA nOIFIGÍ AGUS NA bhFOSTAÍOCHTAÍ SIN Á bhFEIDHMIÚ SA STÁT [217- 232]

CUID A hAON
Fostaíocht / Pinsean, srl faoi réir ÍMAT

Baineann na sonraí a iontráladh ag Línte 218 agus 220 le Línte 223 go 230
217. Cuir T sa bhosca lena chur in iúl cé 

dó a dtagraíonn an t-ioncam

218. Uimhir chláraithe ÍMAT / Sholáthraí Pinsin an fhostóra

220. Ollmhéid ioncaim inchánach don fhostaíocht / phinsean seo 
(ar fáil ar do dhuillín pá deiridh do 2020)

.,, 00 .,, 00

(a) Fostaíochta                                               
(b) Stiúrthóireacht
(c) Fostaíocht Eachtrannach a chleachtar in Éirinn
(d) Fostaíocht (faoiseamh Clár um Fhaoiseamh Speisialta  

do Shannaithe (SARP) arna éileamh)
(e) Fostaíocht san Earnáil Phoiblí - ÁSPC aicme B, C nó D
(f) Fostaíocht san Earnáil Phoiblí – Oireachtaís, na Breithiúna srl
(g) Ioncam in ionad Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh
(h) Pinsean – Luathscoir Feirme 
(i) Pinsean – Pinsean Fostaíochta
(j) Pinsean – faoi RAC nó PRSA
(k) Dáileadh as CSC
(l) Dáileadh as CSÍC
(m) Dáileadh as CCSP

Nóta: Má tá níos mó ná ceithre Fhostaíocht / Phinsean srl, agat agus / nó ag do Chéile nó Phairtí Sibhialta, 
cuir T sa bhosca agus déan fótachóipeáil ar Aguisín 2 (leathanaigh 41 - 42) le comhlánú agus tíolacadh 

219. Ainm an Fhostóra / an tSoláthraí Pinsean

Fostaíochta / Pinsean srl 
Uimh. 

Tú Féin      Do Chéile nó  
 Pháirtnéir Sibhialta

Fostaíochta / Pinsean, srl 
Uimh. 

Tú Féin      Do Chéile nó  
 Pháirtnéir Sibhialta

224. (a) Glancháin a asbhaineadh / a aisíocadh san  
fhostaíocht seo , ., , .,

(b) Cuir T sa bhosca más aisíocaíocht a bhí san fhigiúr cánach thuas

(Nóta: Maidir le Stiúrthóireachtaí Dílseánaigh, ní cóir ach cáin a cuireadh chuig na Coimisinéirí Ioncaim a bhreacadh isteach anseo)
Luach saothair stiúrthóra

(c) Agus tú ag teacht ar an ‘suim comhlán i leith ioncaim incháinithe don fhostaíocht / phinsean seo’ agus don ‘Cáin ghlan a 
asbhaineadh / a aisíocadh’, sonraigh an méid seo a leanas:

(ii) An tsuim chánach a íocadh i leith na suime 
ioncaim sin a tugadh ar ais go 2019

(i) Suim an ioncaim incháinithe a íocadh in 2020 a 
saothraíodh sa bhliain 2019 agus a tugadh ar ais 
go dtí an bhliain sin

(iv) An tsuim MSU a íocadh i leith na suime ioncaim 
sin a tugadh ar ais go 2019

(iii) Suim an ioncaim chomhlán chun críocha MSU 
a íocadh in 2020 a saothraíodh sa bhliain 2019 
agus a tugadh ar ais go dtí an bhliain sin

, ., , .,

, ., , .,

, ., , .,

, ., , .,

223. Fóinse an ioncaim (cuir T sna boscaí ábhartha)

221. Íocaíochtaí na Scéime Fóirdheontais Shealadaigh Pá a 
fuarthas don fhostaíocht seo .,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00222. Fóirdheontas Pá Shealadaigh Dhírigh a fuarthas don 
fhostaíocht seo
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UPSP

LEATHANACH 42

Aguisín 2 

230. (a) Ioncam comhlán ón bhfostaíocht seo roimh asbhaint an 
fhaoisimh SARP (lúide aon mhéid ranníoctha le pinsean 
agus aon mhéid nach bhfuil inmheasúnaithe le haghaidh 
cánach sa Stát)

(b) An méid faoisimh SARP a éilíodh trí phárolla nó anois ar 
an bhFoirm 11 seo

.,, 00 .,, 00

.,, 00 .,, 00

(d) Ar thug d'fhostóir faoiseamh SARP duit tríd an bpárolla?

(c) An méid ioncaim ón bhfostaíocht tar éis asbhaint aon 
fhaoisimh SARP a éilíodh .,, 00 .,, 00

Tá NílTá Níl

Clár um Fhaoiseamh Speisialta do Shannaithe (SARP)

231. (a) Méid an chreidmheasa taighde agus forbartha á 
éileamh faoi Alt 472D don bhliain 2020 .,, 00 .,, 00

(Nóta: cuir isteach an méid iomlán atá géillte ag d’fhostóir duit 
faoi Alt 766(2A(a)) a bhaineann le tréimhse chuntasaíochta an 
fhostóra don bhliain dar chríoch 2019)

(b) Méid na cánach eachtraí neamh-inaisíoctha 
a íocadh ar an ioncam seo

232. (a) An méid ioncaim a chuirtear san áireamh thuas, más 
ann dó, ar gearradh cáin eachtrach air i Stát Conartha .,, 00 .,, 00

, ., , .,

Cáin Choigríche

Taighde agus Forbairt

Má tá faoiseamh SARP á éileamh agat, luaigh, le do thoil

(e) Mura raibh an fhostaíocht do bhliain iomlán, luaigh an líon 
laethanta a raibh tú i dteideal an faoiseamh a fháil dóibh

Fostaíochta / Pinsean, srl 
Uimh.

Fostaíochta / Pinsean, srl 
Uimh.

(b) Méid an chreidmheasa neamhúsáidte tugtha ar aghaidh 
faoi Alt 472D(4) ó bhliain roimhe seo .,, 00 .,, 00

225. Pá comhlán chun críocha an Mhuirir Shóisialaigh Uilíoch 
(MSU) ón bhfostaíocht seo (ar fáil ar do dhuillín pá deiridh 
do 2020)

226. (a) Glan-MSU a asbhaineadh / a aisíocadh san  
fhostaíocht seo

.,, 00 .,, 00

227. Má fuair tú íocaíocht bhónais i gcoibhneas le feidhmíocht ó 
institiúid shainithe de bhreis ar €20,000 ar a ghearradh MSU ag an 
ráta 45% den íocaíocht seo cuir T sa bhosca 

, ., , .,
(b) Cuir T sa bhosca más aisíocaíocht a bhí san fhigiúr MSU thuas

(vi) An tsuim chánach a íocadh i leith na suime 
ioncaim sin a tugadh ar ais go 2020

(viii) An tsuim MSU a íocadh i leith na suime 
ioncaim sin a tugadh ar ais go 2020

(vii) An tshuim comhlán ioncaim chun críocha MSU a 
íocadh sa bhliain 2021 a saothraíodh sa bhliain 
2020 agus a tugadh ar ais go 2020 agus a 
cuireadh san áireamh sa tsuim Ioncam Comhlán 
le haghaidh Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) i 
leith na fostaíochta seo thuas

, ., , .,

(v) An tsuim ioncaim a íocadh sa bhliain 2021 a 
saothraíodh sa bhliain 2020 agus a tugadh ar 
ais go 2020 agus a cuireadh san áireamh sa 
tsuim comhlán ioncaim incháinithe thuas

, ., , .,

, ., , .,

, ., , .,

224. (c)

228. Minicíocht na hÍocaíochta

229. An bhfuil faoiseamh dlite faoi Alt 480B (“seachtain 53”) Tá Níl NílTá

Seachtainiúil

Eile

Míosúil

4-sheachtain

Coicísiúil



ÍOC AGUS TUAIRISCIGH - 31 DEIREADH FÓMHAIR 2021
Léigh le do thoil an t-eolas tábhachtach ar an leathanach seo sula gcomhlánaíonn tú an Duillín Íoctha thall

Modhanna ÍochtaTÁBHACHTACH

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

1. Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)
Is féidir le custaiméirí ROS íocaíochtaí a dhéanamh ar líne trí ROS. Chun rochtain a fháil ar ROS nó chun clárú le haghaidh ROS, cliceáil 
ar an nasc ROS ar leathanach baile na gCoimisinéirí Ioncaim ag www.revenue.ie.

2. mochúrsaí
Is féidir le custaiméirí mochúrsaí íocaíochtaí a dhéanamh ar líne trí chliceáil ar an nasc mochúrsaí ar leathanach baile na gCoimisinéirí 
Ioncaim. Is féidir leat clárú le haghaidh mochúrsaí tríd an nasc “Cláraigh le haghaidh mochúrsaí” ag www.revenue.ie. Beidh d’UPSP 
agus pasfhocal ag teastáil uait chun íocaíocht a dhéanamh.
Is féidir leat íocaíochtaí a dhéanamh ar líne ag úsáid:
-  cárta dochair nó cárta creidmheasa 
-  dochar aonuaire - ‘Treoir Dochair Shingil’ - ag úsáid cuntais bainc.

3. Dochair Díreach
Chun eolas a fháil ar conas Réamhcháin Ioncaim a íoc trí Dochair Díreach Míosúil, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin na gCoimisinéirí 
Ioncaim ag www.revenue.ie nó cuir glao teileafóin ar an Líne Cabhrach ag 01 738 3663. Tabhair faoi deara le do thoil nach mbaineann an 
áis Dochair Dhírigh ach le Réamhcháin agus ba chóir iarratais Dhochair Dhírigh uile a dhéanamh ar líne trí ROS ag úsáid an nasc 
Dochair 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 tÚdarú Dochair Shingil thall a chomhlánú. Tabhair 
le do thoil faoi deara nach mór don chuntas a bheith i mbanc sa Limistéar Aonair d’Íocaíochtaí Euro (LAÍE) agus a bheith san 
fhormáid LAÍE.

- Ní gá duit ach sonraí do bhainc a sholáthar agus an tsuim is mian leat a bheith curtha do dhochar do chuntais a chur síos.

- 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 arna comhlánú chuig an Ard-Bhailitheoir ag an seoladh anseo thíos.

- Tógfar asbhaint aon-uaire as do chuntas tráth nach luaithe ná 31 Deireadh Fómhair 2021 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 - ionas go sroichfidh d’íocaíocht an tArd-Bhailitheoir roimh an  
dáta dlite.

- Gabhann muirear úis le híocaíocht dhéanach cánach.

- Is féidir le bailiú éigeantach tríd an Sirriam, imeachtaí Cúirte nó Fógra Astaithe a bheith mar thoradh ar theip cáin a íoc, nó í a íoc in am.

Gabhann costais le forfheidhmiú, sa bhreis ar aon ús gearrtha.

FIOSRUITHE
Ba chóir aon fhiosrú maidir le dliteanas a sheoladh chuig d’Oifig Chánach áitiúil.
Ba chóir aon fhiosrú maidir le híocaíocht a chur chuig an Ard-Bhailitheoir, Teach an tSáirséalaigh, Sráid Phroinsias, Luimneach, V94 R972.

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

An Tábhacht a Bhaineann le Híocaíochtaí Tráthúla
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FÉACH DUILLÍN PÁ AR CHÚL

Téasc 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 sé do cheart agat aisíoc a fháil ó do bhanc faoi théarmaí agus coinníollacha do chomhaontaithe le do
bhanc. Is féidir aisíocaíocht a éileamh laistigh de 8 seachtain dar tús an dáta ar ar cuireadh do chuntas chun dochair. Mínítear do 

chearta i ráiteas gur féidir leat a fháil ó do bhanc.
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ÍOC AGUS TUAIRISCIGH
31 DEIREADH FÓMHAIR 2021

Ainm UPSP

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 2021:

Íocaíocht Réamhchánach don bhliain mheasúnaithe 2021 lena n-áirítear ranníocaíochtaí Mhuirir Shóisialta Uilígh

Íocaíocht aon iarmhéid Cánach Ioncaim atá dlite don bhliain mheasúnaithe 2020

Tuairisceán Ioncaim agus Gnóthachain Caipitiúil don bhliain mheasúnaithe 2020

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 2021
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 2021 nó
100% den dliteanas deiridh agat do Cháin Ioncaim i leith 2020, cibé ceann acu is lú. Má tá do Réamhcháin do 2021 á híoc agat trí dhochar 
díreach míosúil, fág an bosca seo folamh.

2. Suim Chomhardaithe 2020
Cuir isteach aon iarmhéid Cánach Ioncaim don bhliain mheasúnaithe 2020 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 creidmheas 
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 2021, Suim Chomhardaithe 2020, 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 
01 738 3626 (PnahÉ amháin) nó ar +353 1 738 3626 (lasmuigh).
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UPSP:

Ainm:

€ Duillín Íoctha

€ Ráiteas um Ghlandliteanais
Breac isteach Euro - NA BREAC CENT

Cáin Ioncaim Réamhcháin 2021

Cáin Ioncaim Suim Chomhardaithe 2020

Cuir X sa 
bhosca thuas más 

creidmheas
an Cháin 

Ioncaim do 2020

GLANMHÉID IOMLÁN
1 + 2 THUAS

Cód Aitheantais Bainc (CAB)

Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas Bainc (UICB)

SUIM AN DOCHAIR

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

tráth nach déanaí ná 31 Deireadh Fómhair 2021.


