
TUAIRISCEÁN IONCAIM, MUIRIR AGUS GNÓTHACHAN CAIPITIÚIL DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2017
ÉILEAMH AR CHREIDMHEASANNA CÁNACH, LIÚNTAIS AGUS FHAOISIMH DON BHLIAIN DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 2017 
Ní mór go mbeadh an Tuairisceán Cánach seo comhlánaithe ag duine a dtagann a bpríomhfhoinse ioncaim ó fhostaíocht ÍMAT, ó 
phinsean, nó ó stiúrthóir cuideachta neamhdhílsithe a íocann a gcuid Cánach Ioncaim uile faoin gcóras ÍMAT. (féach na nótaí thíos)
FÓGRA: TEASTAÍONN ÓN gCIGIRE CÁNACH THUASLUAITE, FAOI ALT 879 DEN ACHT COMHDHLÚITE CÁNACH 1997, GO
nDEÁNFÁ TUAIRISCEÁN CÁNACH A ULLMHÚ AGUS A CHUR ISTEACH AR NÓ ROIMH 31 DEIREADH FÓMHAIR 2018 AR AN
bhFOIRM FHORORDAITHE SEO DON BHLIAIN 1 EANÁIR 2017 GO DTÍ 31 NOLLAIG 2017.
NÓTA:
1. Ba chóir do dhuine ar ‘duine inmhuirir’ é nó í chun críocha Cánach Ioncaim Féinmheasúnaithe, Foirm 11 Tuairisceán Cánach agus 

Féinmheasúnaithe a chomhlanú don bhliain 2017. 
2. Amharctar ar dhuine le foinse ioncaim ÍMAT acu agus le hollioncam iomlán ó fhoinsí uile neamh-ÍMAT de €30,000 nó níos mó (lena 

n-áirítear ioncam faoi réir CCÚT/DIRT) le haghaidh Féinmheasúnaithe mar ‘dhuine inmhuirir’ agus ní mór dóibh Foirm 11 a chomhlánú 
don bhliain sin. 

3. Amharctar ar dhuine le foinse ioncaim ÍMAT acu agus le glanioncam inmhuirir neamh-ÍMAT de €5,000 nó níos mó (lena n-áirítear ioncam 
faoi réir CCÚT/DIRT) mar ‘dhuine inmhuirir’ le haghaidh Féinmheasúnaithe agus ní mór dóibh Foirm 11 a chomhlánú don bhliain sin.   

4. Ní amharctar ar dhuine le foinse ioncaim ÍMAT, agus le glanioncam inmheasúnaithe neamh-ÍMAT faoi bhun €5,000 (tar éis caillteanais, 
liúntais caipitil agus faoisimh eile) agus atá códaíthe in aghaidh creidmheasanna cánach IMAT nó cáin gearrtha go hiomlán ag an 
bhfoinse, mar ‘dhuine inmhuirir’.  

Baineann an córas féinmheasúnaithe um Cháin Ghnóthachan Caipitiúil le daoine aonair uile, stiúrthóirí san áireamh.
Pionóis Shibhialta/Ionchúiseamh Coiriúil - Déanann dlí cánach foráil do phionóis shibhialta agus smachtbhanna coiriúla sa chás nach 
gcuirtear tuairisceán isteach, má dhéantar tuairisceán bréagach nó má éascaítear a leithéid a dhéanamh, nó creidmheasanna cánach, 
liúntais nó faoisimh nach bhfuil dlite a éileamh. I gcás ionchúisimh choiriúil, d’fhéadfadh duine ciontaithe ar díotáil coire bheith faoi dhliteanas 
fíneála nach sáraíonn €126,970 agus/nó fíneáil suas go dtí dhá mhéid an difríocht idir an cháin thuairiscithe atá dlite agus an cháin a 
bhfaightear amach faoi dheireadh go bhfuil sí dlite agus/nó príosúin.
NÍ MÓR DUIT AN DEARBHÚ SEO A SHÍNIÚ
DEARBHAÍM ar feadh m’eolais agus mo thuairime gur tuairisceán ceart é an tuairisceán seo faoi réir fhorálacha an Achta Chomdlúite 
Chánacha 1997 maidir le:
- Foinsí uile m’ioncaim, agus méid an ioncaim ó gach foinse sa bhliain 2017, agus
- Diúscairtí uile sócmhainní inmhuirir agus méid an ghnóthachain inmhuirir a d’fhabhraigh chugam sa bhliain 2017.

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   Dáta 

Cáil an tSínitheora   (Cuir T isteach)   Cáiníocóir Comhairleoir Cánach           Eile           (Sonraigh)

Seoladh na Príomháite Cónaithe

Eircode                 Uimhir Theileafóin
Sonraí an Ghníomhaire
 Uimhir Aitheantais an Chomhairleora Chánach (TAIN)   Tag. an Chliaint

Foirm 12

Tabhair an uimhir seo i ngach comhfhreagras le do
thoil nó má thugann tú cuairt ar d’oifig Cánach 

D’uimhir PSP

Seoladh Fillte
Úsáid clúdach ar bith agus scríobh ‘SAORPHOST’ os cionn an tseolta.
NÍL STAMPA RIACHTANACH

Mura dtaispeántar Seoladh Fillte d’oifig Cánach ar an leathanach seo, féach ar 
aon chomhfreagras le déanaí ó na Coimisinéirí, nó tabhair cuairt ar an leathanach 
‘Déan Teagmháil linn’ ar www.revenue.ie chun an seoladh ar chóir an fhoirm seo 
a sheoladh chuige a fháil. 

Tá an fhoirm seo le comhlánú agus le seoladh chuig d’oifig Cánach 
ar nó roimh 31 Deireadh Fómhair 2018.

Tuairisceán Cánach don bhliain 2017
(Fostaithe, Pinsinéirí agus Stiúrthóirí Neamhdhílsithe) 

Tá sé níos sciobtha, níos éasca agus níos áisiúla Foirm 12 a chomhlánú ar líne. Tá an fhoirm ar fáil trí Seirbhísí PAYE 
ar mochúrsaí ar www.revenue.ie
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 / /

Chun críocha an Fhoirm 12 seo a chomhlánú, ní mór do chéile neamh-inmheasúnaithe nó do pháirtí sibhialta atá á roghnú féin le 
bheith mar chéile inmheasúnaithe nó mar pháirtí roghnaithe sibhialta don bhliain 2017, litir chuige seo a chur leis an bhfoirm seo.

https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
http://www.revenue.ie/ga/online/eform12/index.html
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Caithfidh an Fhoirm 12 seo a bheith comhlánaithe ag duine arb í fostaíocht ÍMAT nó pinsean a phríomhfhoinse ioncaim, nó 
stiúrthóir cuideachta neamhdhílsithe a íocann a Cháin Ioncaim go léir faoin gcóras ÍMAT.

Chun cuidiú leat agus an tuairisceán seo á comhlánú agat, roinntear gach cuid den fhoirm sna catagóirí éagsúla ioncaim, 
creidmheasanna cánach agus faoisimh mar a leagtar amach thíos. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar ábhar na foirme ba 
cheart féachaint ar Guide to Completing 2017 Pay & File Self-Assessment Tax Returns atá ar fáil ar láithreán gréasáin na 
gCoimisinéirí Ioncaim www.revenue.ie, nó ó Sheirbhís Foirmeacha agus Bileoga Eolais na gCoimisinéirí Ioncaim ar Íosghlao 
1890 306 706 (Poblacht na hÉireann amháin) (+353 1 702 3050 má tá tú ag glaoch lasmuigh de Phoblacht na hÉireann).  

Nóta gur féidir go mbeidh rátaí difriúla ag na soláthraithe éagsúla maidir le húsáid na n-uimhreacha 1890 (Íosghlao).

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. 

Sonraí Bainc

Más mian leat go n-íocfaí aon aisíocaíocht díreach chuig do chuntas bainc, cuir sonraí do chuntais bhainc ar fáil.
(Nóta: Tá sé níos tapúla íocaíocht a fháil go leictreonach ná le seic.)

Limistéar Aonair d'Íocaíochtaí Euro (SEPA)

De ghnáth, tá d’Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas Bainc (IBAN) agus Cód Aitheantais Bainc (BIC) le fáil ar do ráitis chuntais bainc. 
Tá breis eolais ar SEPA le fáil ar www.revenue.ie.

Má tá tú pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta agus roghnaigh tú Measúnú Comhpháirteach in 2017, cuir sonraí cuntais bhainc do chéile nó 
do pháirtnéir sibhialta ar fáil:

IBAN (Uasfhad 34 carachtar)

BIC (Uasfhad 11 carachtar)

Íocfar aon aisíocaíochtaí cánach leis na cuntais atá sainithe thuas.

IBAN (Uasfhad 34 carachtar)

BIC (Uasfhad 11 carachtar)

http://www.revenue.ie/ga
https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
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Conas an fhoirm seo a chomhlánú
1.  Úsáid CEANNLITREACHA. Scríobh go soiléir agus go beacht sa bhosca/sna boscaí.
2.  Cuir T isteach in aon bhosca ticeála mar is cuí.
3.  Ba cheart aon phainéal/phainéil nó cuid/codanna nach gá a chomhlánú a fhágáil folamh.
4.  Sna boscaí do na dátaí cuir isteach an dáta san fhormáid LL/MM/BBBB, féach na samplaí de na hiontráilithe cearta  
  agus míchearta thíos.

5.  Caithfidh gach iontráil airgid, iontrálaithe sna painéil le haghaidh Ioncaim Eachtraigh san áireamh, bheith in ainmníocht  
  Euro. Ná cuir isteach an tsiombail €.

6. Nuair a thaispeántar .00 sna painéil airgeadaíoch, cuir isteach méid Euro slán - ná bac le centanna. Slánaigh d’ioncam  
síos go dtí an Euro is gaire, agus slánaigh do chreidmheasanna, liúntais, fhaoisimh, chostais agus cháin a íocadh suas  
go dtí an Euro is gaire - is chun do thairbhe féin é. Nuair nach dtaispeántar .00, cuir centanna isteach.

7.  Bainean na tagairtí do reachtaíocht le hAilt den Acht Comhdhlúite Cánach 1997, mura gcuirtear a mhalairt in iúl.

Painéal    Leathanach/leathanaigh

	w Sonraí Pearsanta  4

	w Ioncam as Fostaíochtaí, Oifigí (san aireamh Stiúrthóireachtaí Neamh Dhílséanaigh)
  Pinsin srl, Éireannacha, Ioncam as Oifig no Fostaíochtaí coigríche inchurtha i leith  
  Dualgais na nOifigí agus fostaíochtaí sin a fheidhmítear sa Stát 5

	w Ioncam ó Cheird nó Ghairm  7

	w Ioncam ó Tháillí, Ioncam Cíosa Éireannach, Chúnaint, Leithdháilte, srl agus ioncam inmhuirir faoi Alt 811B 8

	w Ioncam Díolmhaithe  10

	w	Formhuirear ar Fhaoiseamh Maoine – Alt 531AAE   10	

	w Ioncam Eachtrach (Díbhinní, Fostaíochtaí , Pinsin, Cíosanna, srl) 10

	w Íocaíochtaí bliantúla, Muirir agus Ús íoctha  12

	w Éileamh ar Chreidmheasanna Cánach, Liúntais agus Fhaoisimh don bhliain 2017 15

	w	Fáltais Chaipitiúla i 2017  19

	w Gnóthachan Caipitiúil agus Sócmhainní Inmhuirir  19

	w Dreasachtaí Maoine a n-éilítear Faoiseamh orthu i 2017 20

Sampla
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míchearta
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Inis Dáta (Dátaí) Breithe do chéile nó do pháirtnéara shibhialta (LL/MM/BBBB)

Stádas cónaitheachta le haghaidh 2017

Cuir T sa bhosca (sna boscaí) má bhaineann ceann de na haicmí seo a leanas leat féin nó  
le do chéile nó do pháirtnéir sibhialta i rith na bliana 2017:  
 Neamhchónaitheach

 Neamhchónaitheach de ghnáth

 Gan sainchónaí sa bheith ort sa tír

Cuir T sa bhosca (sna boscaí) má bhí tú féin nó do chéile nó do pháirtnéir sibhialta  
in bhur gcónaí i mBallstát eile de chuid na gComhphobal Eorpach i rith na bliana 2017
Faoiseamh Comhiomlánú Neamhchónaitheach
I gcás nach gcónaíonn do chéile / do pháirtnéir sibhialta agus nach bhfuil cáin ioncaim in Éirinn ar do chomh-ioncam go léir, faoiseamh breise, 
ar a dtugtar d’fhéadfadh Faoiseamh Comhiomlánú Neamhchónaitheach (FCNC) a bheith dlite. 

Cuir isteach T sa bhosca más mian leat FCNC a éileamh:    

Má tá, tabhair sonraí céile/páirtnéir sibhialta le do thoil:

(a) Tír chónaithe i 2017

(b) Uimhir Aitheantais Cánach sa tír chónaithe

(c) Luaigh an t-ioncam iomlán ar fud an domhain i Euro agus freagair t-alt ar ioncam coigríche  
(ceisteanna 27-41)

Cuir T isteach sa bhosca/sna boscaí má bhí Cárta Leighis Iomlán agat nó ag do chéile  
nó ag do pháirtnéir sibhialta nó go raibh teidlíocht do Chárta faoi Rialacháin an AE  
aon uair i rith 2017 (ní hionann Cárta Dochtúir Ginerálta Amháin agus Cárta leighis Iomlán) 

1 - Cuir T sa bhosca chun do stádas sibhialta a chur in iúl:

(a) Singil

(b) Pósta

(d) Pósta ach gan a bheith in bhur 
     gcónaí le chéile

(f)  Baintreach nó Baintreach Fir

(h) Colscartha

Cuir T sa bhosca má tá tú ag cothabháil do 
chéile go hiomlán nó go príomha

    Má tharla athrú ar do chúinsí pearsanta i 2017 cuir T sa bhosca chun 
do stádas roimhe sin a chur in iúl agus inis dáta an athraithe:

PóstaSingil

Baintreach nó 
Baintreach Fir

Pósta ach gan a bheith in 
bhur gcónaí le chéile

Dáta Pósta 
(LL/MM/BBBB) / /

Dáta Scartha nó Colscartha
(LL/MM/BBBB) / /

Dáta báis do Chéile nó do Pháirtnéara 
Shibhialta (LL/MM/BBBB) / /

Má tá tú pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta, cuir T sa bhosca chun bunús an mheasúnaithe is infheidhme le haghaidh 2017 a léiriú:

Measúnú Comhpháirteach Measúnú Ar Leith Cóireáil Shingil

Sonraigh líon na Leanaí Cáilitheacha

Má theastaíonn uait creidmheas cánach a éileamh maidir le Baintreach 
nó Páirtnéir Sibhialta Marthanach a bhfuil leanbh cáilitheach aige/aici; 
sonraigh dáta báis do chéile nó do pháirtnéara shibhialta (LL/MM/BBBB)

/ /

(c) I bPáirtnéireacht Shibhialta

(e) I bPáirtnéireacht Shibhialta ach ag       
     cónaí ar leithligh

Cuir T sa bhosca má tá tú ag cothabháil do 
chéile shibhialta go hiomlán nó go príomha

(i)  Iarpháirtnéir sibhialta

(g) Páirtnéir Sibhialta Marthanach

I bPáirtnéireacht 
Shibhialta ach ag cónaí 

ar leithligh

Colscartha

I bPáirtnéireacht Shibhialta

Páirtnéir Sibhialta 
Marthanach

Iarpháirtnéir Sibhialta

SONRAÍ PEARSANTA

 / /

Do Chéile nó do 
Pháirtnéir SibhialtaTú Féin

Uimh. PSP

Pósta

 / /

Sonraí do Chéile nó Pháirtnéara Shibhialta

Ainm

.00.00,,
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IONCAM AS FOSTAÍOCHTAÍ, OIFIGÍ (STIÚTHÓIREACHTAÍ NEAMH DHÍSÉANAIGH SAN AIREAMH) 
PINSIN, SRL ÉIREANNACHA, IONCAM AS OIFIG NÓ FOSTAÍOCHTAÍ COIGRÍCHE INCHURTHA I 
LEITH DUALGAIS NA NOIFIGÍ AGUS NA BHFOSTAÍOCHTAÍ SIN A FHEIDHMÍTEAR SA STÁT

(Scríobh ainm an fhostóra nó foinse an phinsin os comhair an ioncaim chomhfhreagraigh)

Do Chéile nó do 
Pháirtnéir SibhialtaTú Féin

3 - Fostaíochtaí faoi réir Cáin ÍMAT (lena n-áirítear ioncam faoi réir ÍMAT i leith dualgas fostaíochtaí eachtracha 
curtha i gcrích sa Stát)

Ainm an Fhostóra

.00,

.00,

4 - Pinsean/Blainachtaí (Faoi réir Cháin ÍMAT)
Ainm an Íocóra/na n-Íocóirí

Pinsean Uimhir Chláraithe ÍMAT na Cuideachta

Ollioncam maidir le MSU don bhliain 2017 (ar fáil i do P60)

Suimeanna MSU a asbhaineadh in 2017 (ar fáil i do P60)

Ollmhéid an Ioncaim Inchánaigh (ar fáil i do P60)

Ollmhéid na Asbhainte (ar fáil i do P60)

.00,

.00,

Uimhir chláraithe ÍMAT an Fhostóra (ar fáil i do P60)

Ollioncam maidir leis an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) don 
bhliain 2017 (ar fáil i do P60)

Ollmhéid an Ioncaim Inchánaigh (ar fáil i do P60)

Ollmhéid na Cánach Asbhainte (ar fáil i do P60)

Suimeanna MSU a asbhaineadh in 2017 (ar fáil i do P60)

Má tá tú gaolta le d’fhostóir trí bheith pósta nó ar bhealach eile, 
abair cén gaol atá i gceist

Má fhaigheann tú bónas pá i gcoibhneas le feidhmíocht ó institiúid áirithe de bhreis ar €20,000 
agus d’fhulaing tú MSU ag an ráta 45% den íocaíocht seo cuir T sa bhosca/sna boscaí

5 - Aistarraingt cistí ó AVC
.00,.00,Méid cistí aistarraingte ó AVC faoi Alt 782A

Méid cánach asbhainte

An méid ioncaim a áirítear thuas a bhí faoi réir cánach eachtraí 
neamh-inaisíoctha 

Méid na cánach eachtraí neamh-inaisíoctha a íocadh ar an ioncam

Nóta: Má tá comhaontú um chánachas dúbailte in áit leis an Stát eachtrach, nó má tá an cháin inaisíoctha ag an dlínse eachtrach,  
ní cheart éileamh ar chreidmheas a dhéanamh anseo.

Méideanna Cánach Eachtrach

, 
.

, 
.

, 
.

, 
.

, 
.

, 
.

Minicíocht pá (seachtainiúil, coicisiúil, 4-sheachtain, míosúil, srl)

Má bhí aon ioncaim fostaíochta thuasluaite faoi réir cánach 
eachtraí neamh-inaisíoctha, cuir T s(n)a b(h)osca(í) 

, .00 , .00

, .00, .00
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.

, 
.

, 
.
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.

, .00

, 
.

, .00

, 
.

An gcuireann an P60 don fhostaíocht seo in iúl go 
raibh 53 lá pá in 2017? Níl NílTá Tá

Dlínse choigríche inar feidhmíodh an fhostaíocht

Do Chéile nó do Pháirtnéir Sibhialta (%)(%)Tú Féin

2 - Stiúrthóireachtaí Neamhdhílsithe
Liostáil gach Stiúrthóireachtaí Neamhdhílsithe maidir leat féin agus/nó le do chéile nó do Pháirtnéir Sibhialta agus tabhair céatadán do 
scairshealbhaithe i ngach Cuideachta
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Do Chéile nó do 
Pháirtnéir SibhialtaTú Féin

Méid inchánach

An Cineál Sochair/Sochar

Ollmhéid na híocaíochta/na n-Íocaíochtaí

Ainm an Íocóra/na n-Íocóirí

9 - Íocaíochtaí Eile (m.sh. Íocaíochtaí faighte nuair a tosaíodh fostaíocht,  nó mar thoradh ar athrú i gcoinníollacha na 
fostaíochta, nó íocaíochtaí cnapshuime íoctha ar Iomarcaíocht/ Dul ar Scor)

.00,

.00,

.00,

.00,

10 - Asbhaint ó Thuilleamh Coigríche
I gcás ina bhfuil tú at éileamh faoisimh faoi Alt 823A cuir isteach:
(a) (i) Tír

 (ii) Líon na laethanta incháilithe a caitheadh ann

(b) (i) Tír

 (ii) Líon na laethanta incháilithe a caitheadh ann

(c) Méid faoisimh éilithe .00, .00,

(c) Dáiltí faighte as Cuntas PRSA (Alt 787G)

(b) Dáiltí faighte as Ciste Scoir Íosta Ceadaithe (Alt 784C)

(a) Dáiltí faighte as Ciste Scoir Ceadaithe (Alt 784A)

8 - Dáiltí as Ciste Scoir Ceadaithe, Ciste Scoir Íosta Ceadaithe agus Cuntais PRSA (Cuid 30 Caib. 2 & 2A)

(i)  Suimeanna MSU a asbhaineadh in 2017

(ii) Ollmhéid na Cánach Asbhainte in 2017

.00,.00,Íocaíocht inchánach sa bhliain 2017

An cineál íocaíochta

Cuir isteach sonraí aon Phinsin Stáit/Sochar Breoiteachta/Diobhálacha Ceirde/Sochar Cuardaitheora Poist/Liúntas Cúramóra/Liúntas 
Réamhscoir/Sochar Máithreachais/Sochar Atharthachta/Sochar Uchtála/Sochar Sláinte agus Sábháilteacht faighte i 2017.

7 - Íocaíochtaí ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Forálann an tAcht Leasa Shóisialaigh Comhdhlúthú 2005 go n-íocfar méadú sa phinsin Stáit, sa chás go bhfuil cleithiúnaí fásta ag 
an dtairbhí. Chun críocha cánach, ba chóir d’fháilteoirí an phinsin Stáit méid iomlán an phinsin agus na híocaíochta méadaithe don 
chleithiúnaí fásta a chur isteach i réimse cuí an tuairisceáin. Beidh an creidmheas cánach d’Fhostaithe dlite d’fhaighteoir an Phinsin Stáit. 
Níl teidlíocht ag an céile nó ag an bpáirtnéir sibhialta don chreidmheas cánach d’Fhostaithe maidir leis an íocaíocht don chleithiúnaí fásta.

.00,

,

,

.00,

.00,

.

.

.00,

,

,

.00,

.00,

.

.

Ceangail leis seo ráiteas ó d’fhostóir a léiríonn na dátaí a d’fhág tú Éire agus a d’fhill tú ar Éirinn, chomh maith leis an áit nó na háiteanna 
a feidhmíodh dualgais do chuid fostaíochta agus tú thar lear.

.00,.00,

.00,.00,

6 - Cnapshuimeanna ó Shocruithe Ábhartha Pinsin (Alt 790AA)

(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))

(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)

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

(a) Méid na cnapshuime(anna) íoctha idir 7/12/2005 agus 31/12/2016, 
an dá dháta san áireamh

(b) (i) Méid de chnapshuim(eanna) íoctha i 2017

(ii) Méid de chnapshuim íoctha i 2017 a íocadh faoi rialacha de 
 Phlean Pinsin thar Lear Cáilithe (QOPP) (Alt 790AA(17))

(c) Méid saor ó cháin, más ann, do 2017

(d) Méid farasbairr cnapshuime(anna) do 2017

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,.00,

.00,.00,
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14 - Creidmheas do Cháin Iarchoimeádta ar Sheirbhísí Gairmiúla (PSWT)
Cáin chomhlán iarchoimeádta (roimh aon aisíocaíocht eatramhach) a 
bhaineann leis an bhonntréimhse do 2017 ar tháillí do Sheirbhísí Gairmiúla

.00,.00,
(d) Caillteanas iomlán le fritháireamh i gcoinne ioncaim eile
  (de bhua Alt 381 agus/nó Alt 392)

.00,.00,

(a) Más mian leat éileamh faoi Alt 381, ar chaillteanas ar bith trádála sa bhliain 
2017 (seachas caillteanas iomchuí mar a shainmhínítear in Alt 381B, a 
fhritháireamh i gcoinne d’ioncaim eile, breac isteach méid an chaillteanais. 
Éileamh le déanamh ar nó roimh 31/12/2019.

.00,.00,

CEIRD 1/
GAIRM 1

CEIRD 2/
GAIRM 2

(b) Más mian leat éileamh faoi Alt 381, ar chaillteanas iomchuí sa 
bhliain 2017 mar a shainmhínítear in Alt 381B, a fhritháireamh 
i gcoinne d’ioncaim eile, breac isteach méid an chaillteanais. 
Éileamh le déanamh ar nó roimh 31/12/2019 (Nóta: Tá an 
faoiseamh teorant d’uasméid de €31,750).

, 
.

, 
.

.00,.00,

(c) Mura bhfuil aon/a dhóthain brabúis ann, agus is mian leat Liúntais 
Chaipitiúla na bliana reatha neamhúsáidte a éileamh nuair atáthar ag 
ríomh caillteanais a rinneadh i dtrádáil sa bhliain 2017 (Alt 392), cuir 
isteach méid na Liúntas Caipitiúil neamhúsáidte. Éleamh le déanamh ar nó 
roimh 31/12/2019.

 / / / /

 / / / /

Tú 
Féin

Do Chéile nó 
do Pháirtnéir 
Sibhialta

IONCAM Ó CHEIRD NÓ GHAIRM

13 - Ioncam ó Cheird nó Ghairm
(Ná bain úsáid as an bhfoirm seo ach amháin má tá 
d’Ollioncam Comhlán neamh-ÍMAT ó gach foinse laistigh 
de na tairseacha ioncaim - féach an nóta ar leathanach 1)

Cuir T sa bhosca/sna boscaí le cur in iúl cé leis a bhaineann an  
t-ioncam i ngach colún.

Cur síos ar Cheird nó Ghairm – ní mór duit cur síos a dhéanamh
go soiléir ar an gceird

Dáta tosaigh (LL/MM/BBBB)

Críochdháta na Tréimhse Cuntasaíochta (LL/MM/BBBB)

Ollioncam

Glanchaillteanas Coigeartaithe

Caillteanas Trádála Glan

Liúntais Chaipitiúla don bhliain 2017

Má bhí feirmeoireacht i bpáirt ar siúl agat sa bhliain 2017 cuir T sa bhosca

Tú 
Féin

Do Chéile nó 
do Pháirtnéir 
Sibhialta

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

Liúntais Chaipitiúla neamhúsáidte ó bhliain roimhe

11 -  Tairbhí ó Fhostaíochtaí/Stiúrthóireachtaí Neamhdhílsithe
Gearrtar cáin ag an bhfoinse ar an mhórchuid de shochair chomhchineáil, mar sin féin, níl sé sin amhlaigh i gcás roinnt íocaíochtaí, 
íocaíochtaí faoi Chuntais Choigiltis Scoir Phearsanta (PRSA) ina measc. Ba chóir aon sochair incháinithe nach mbaintear cáin astu ag an 
bhfoinse a cur isteach anseo. 
An Cineál Sochair
Sochair inchánacha: (nach ngearrtar cáin orthu faoi ÍMAT) .00, .00,

12 -  Fostaíochtaí/Oifigí/Pinsin nach bhfuil faoi réir Asbhaintí ÍMAT

Cur síos ar Ioncam
Méid an Ioncaim .00, .00,

Do Chéile nó do 
Pháirtnéir SibhialtaTú Féin
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17 - Ioncam Cíosa ó Thalamh agus ó Mhaoin sa Stát
  * Áit a bhfuil éileamh ar fhaoiseamh cánach i leith dreasachtaí atá bunaithe ar mhaoin 

curtha san áireamh thíos, cuir T sa bhosca/sna boscaí agus tabhair sonraí i bPainéal 78  
ar leathanach 20 den tuairisceán seo
Sa chás go bhfuil na riachtanais chlárúcháin faoi Chuid 7 den Acht 
Tionóntachtaí Cónaithe 2004 comhlíonta maidir le gach tionóntacht a bhí i 
bhfeidhm i dtaca le háitreabh cónaithe sa bhliain 2017, cuir T sa bhosca
Líon na Maoine ligthe ar cíos

Líon na Maoine faoi Dhreasacht Chánach

Fairsinge i heicteáir, más iomchuí

Tiarnaí Talún ina gcónaí lasmuigh den Stát (má íocann tú an cíos go díreach leo nó isteach ina gcuntais bhainc sa Stát nó thar lear)

 (a) Tabhair uimhreacha PSP an tíonónta/na dtionóntaí

 (b) Tabhair méid na cánach Éireannaí coinnithe siar

Ollchíos Infhála

Cuir leis Aisghlámtha an Fhaoisimh faoi Alt 23

Lúide:    Deisiúcháin
Ús incheadaithe

Eile

* Faoiseamh i leith Maoine Cónaithe (Alt 23) áit arb i 2017 an chéad bhliain inar éilíodh é
Ioncam Cíosa Glan 
(i ndiaidh chostas ach sula gcuirtear Liúntais Chaipitiúla san áireamh)
Caillteanas Cíosa Glan
(i ndiaidh chostas ach sula gcuirtear Liúntais Chaipitiúla san áireamh)
Liúntais Chaipitiúla tugtha ar aghaidh ó bhliain roimhe

Liúntais Chaipitiúla úsáidte in aghaidh ioncam cíosa sa bhliain 2017

Liúntais Chaipitiúla ar fáil le tabhairt ar aghaidh nó le fritháireamh

Cás Barraíochta In Aghaidh Liúntais Chaipitiúla

.00,.00,

16 - Faoiseamh Seomra ar Cíos
Más mian leat Faoiseamh Seomra ar Cíos a úsáid, tabhair an t-ollioncam 
cíosa a fuarthas sa bhliain 2017 le haghaidh seomra/seomraí in
‘Áit Chónaithe Incháilithe’.  Ná cuir an méid seo i bPainéal 17 thíos
Mura mian leat Faoiseamh Seomra ar Cíos a úsáid, cuir T sa bhosca/sna boscaí agus 
cuir an t-ioncam i bPainéal 17 san áireamh faoi Ollioncam Cíosa Infhála

Do Chéile nó do 
Pháirtnéir SibhialtaTú Féin

IONCAM Ó THÁILLÍ, IONCAM CÍOSA ÉIREANNACH, CHÚNAINT, LEITHDHÁILTE, SRL 
AGUS IONCAM INMHUIRIR FAOI ALT 811B
15 - Táillí, coimisiúin, srl. nár cuireadh san áireamh aon áit eile
 Táillí, coimisiúin, Ioncam Ailt 811B, srl ó fhoinsí seachas fostaíochtaí nó stiúrthóireachtaí  
 (Ba chóir pá ó fhostaíochtaí, srl a thaispeáint ar leathanach 5-7)

Cur síos ar Ioncam

Méid iomlán an Ioncaim

, . , .

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00, .00,

.00,

.00,

.00,

Maidir le haon liúntas caipitil i leith Tionscnaimh Cathrach Beo (Alt 372AAC), 
cuir isteach méid na liúntas caipitil. (Tabhair do d’aire, ní mór do chéad  
éileamh ar fhaoiseamh i dtaca le Tionscnamh na gCathracha Beo a  
dhéanamh ar an bhFoirm 12 ar líne.)

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.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.

* Liúntais Chaipitiúla/Chomhardaithe don bhliain 2017

.00, .00,

Más mian leat a roghnú faoi Alt 305(1)(b) aon Liúntais Chaipitúla neamhúsáidte (nach bhfuil imfhálaithe cheana) i leith Foirgnimh do
2017 a fhritháireamh i gcoinne d’ioncaim eile, luaigh anseo thíos suim na Liúntas Caipitiúil neamhúsáidte atá ar fáil lena fritháireamh:

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

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

Caillteanas ar aghaidh ó bhliain roimhe seo .00,

.00.00,

.00.00,,

.00,

.00.00,

.00.00,,

.00, .00,

.00,.00,

.00,.00,

.00,
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Tú Féin

21 - Ioncam as ar baineadh cáin Éireannach
 (Tabhair ollmhéid) 

(a) Blianachtaí

(b) Cúnant

(c) Socraíochtaí
(d) Cothabháil Infheidhmithe le Dlí (fág aon suimeanna maidir le leanaí as  

an áireamh)
(e) Ioncam Eastáit

Iomlán an ioncaim Éireannaigh a ngearrtar cáin air [(a) go dtí 
(f) san áireamh]

(f) Ioncam ríchíosa paitinne (lena n-áirítear ioncam a bhíodh   
 díolmhaithe roimhe seo faoi Alt 234)

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

22 - Díbhinní Éireannacha
(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

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

.00,,

.00,,

.00,,

.00,,

.00,,

.00,,

.00, .00,

20 - Ús Taisce Éireannach
Líon na nGnáthchuntas Taisce atá agat

Oll-ús faighte (nár baineadh Cáin Choinneála ar Ús Taisce de)

Ús Taisce Comhlán faighte ar baineadh cáin choinneála ‘DIRT’ 

Ús Comhlán faighte as Scairchuntas(-ais)
Speisialta/Scairchuntas(-ais) Téarmach Speisialta/Cuntas(-ais)  
Coigiltis Speisialta ar baineadh cáin choinneála ‘DIRT’

Má tá tú díolmhaithe ó cháin ioncaim agus má tá tú nó do chéile nó do pháirtnéir sibhialta 
65 bliana d’aois nó níos mó, nó má tá tú faoi éagumas cuir T sa bhosca/sna boscaí

.00,.00,

18 - Íocaíochtaí faighte faoi shocruithe cothabhála infhorghníomhaithe le dlí nár gearradh Cáin Éireannach orthu

Ollmhéideanna (ná cuir isteach méideanna a bhaineann le páistí)

19 - Ioncam tuilte sa Stát nár íocadh cáin air
Stoic Rialtais na hÉireann
Billí Státchiste na hÉireann
Díbhinní ó Chomhair Creidmheasa Éireannacha

Infheistíochtaí eile

Iomlán an ioncaim tuilte sa Stát nár íocadh cáin air

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

Do Chéile nó do 
Pháirtnéir Sibhialta

.00,.00,

.00, .00,
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30 - Díbhinní Eachtracha Eile
Ollmhéid De Dhibhinní Eachtranacha Eile
Cáin Eachtrach asbhainte (más ann di, agus mura bhfuil sé inaisíoctha)

Tú Féin

29 - Díbhinní ó Cheanada
Méid glan na nDíbhinní ó Cheanada

Cáin Eachtrach asbhainte (más ann di, agus mura bhfuil sé inaisíoctha)

32 - Pinsin Eachtracha

Ollmheid an Phinsin/na bPinsean Leasa Shóisialaigh

Ollmhéid an Phinsin/na bPinsean eile

33 - Ioncam ó Fhostaíochtaí Eachtracha a fuarthas de bharr na fostaíochtaí seo a chomhlíonadh LASMUIGH den Stát
(nach bhfuil Faoiseamh Trasteorainn á éileamh ina leith)

Ollmhéid an Tuarastail Eachtraigh

Cáin Eachtrach Asbhainte
(más ann di, agus mura bhfuil sí inaisíoctha ag údaráis chánach choigríche)

28 - Díbhinní ó na Stáit Aontaithe
Ollmhéid na nDíbhinní ó na SA

Cáin Eachtrach asbhainte (más ann di, agus mura bhfuil sé inaisíoctha)

.00, .00, .00, .00, .00, .00,

IONCAM EACHTRACH (DÍBHINNÍ, FOSTAÍOCHTAÍ, PINSIN, CÍOSANNA, SRL)
Ba cheart méideanna a bheith i Euro. Tabhair sonraí maidir le haon scruithdhíbhinní a fuarthas ó chuideachtaí neamhchónaitheacha sa 
phainéal cuí.

27 - Díbhinní ón Riocht Aontaithe agus ó Thuaisceart Éireann
Díbhinn(í) Glan(a) Faighte

Formhuirear ar Fhaoiseamh Maoine ALT 531AAE
26 -  (a) Má tá d’ioncam comhiomlán don bhliain chánach 2017 €100,000 nó níos mó,  

cuir T sa bhosca(í) agus comhlánaigh líne (b)

(b) Suim na bhfaoiseamh maoine sonraithe a úsáideadh i 2017 .00,

Do Chéile nó do 
Pháirtnéir Sibhialta

.00,.00,

31 - Cáin Éireannach bainte d’Ioncam Eachtrach
Cáin Éireannach bainte den airgead tirim (ó 28, 29 & 30), más ann dí

.00,.00,

.00,

23 - Ioncam Díolmhaithe i leith Seirbhísí Cúraim Leanaí
Amharctar ar dhuine atá ag fáil ioncaim ó Sheirbhísí Cúraim Leanaí mar ‘duine inmhuirir’ le haghaidh Féinmheasúnú agus ní mór dóibh 
Foirm 11 a chomhdú don bhliain sin.

IONCAM DÍOLMHAITHE

Méid an ollioncaim

Cáin a asbhaineadh, más ann di, ó ioncam

24 -  Ioncam Díolmhaithe

Foinse Ioncaim

Méid an Ioncaim

.00, .00,

.00,

.00, .00,

.00,

25 - Ioncam Díolmhaithe ó Dhíobháil Phearsanta

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,.00,

.00,.00,

.00, .00,

.00, .00,
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34 - Ioncam ó Chíos Eachtrach

Líon na Maoine ligthe ar cíos thar lear

Ioncam ó Chíosanna Eachtracha (cuir isteach ollmhéid infhála)

Ollmhéid na gcostas bainteach leis an ioncam seo (gan ús a chur san áireamh)

Méid an úis incheadaithe

Glanbhrabús as maoin Eachtrach ar Cíos

Liúntais Chaipitiúla (lena n-áiritear Liúntais Chaipitiúla ar aghaidh)

Caillteanais

Méid cánach coigríche asbhainte.  
Ni fhéadfar caillteanais chíosa eachtracha a fhritháireamh ach amháin in 
aghaidh cíosa eachtracha

- Méid na gcaillteanas neamhúsáidte ó bhlianta roimhe seo

- Méid na gcaillteanas sa bhliain seo

- Méid na gcaillteanas a thugtar ar aghaidh chuig an gcéad bhliain eile

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

(a) Méid Ús Taisce an AE

(b) Creidmheas cánach iarchoimeádta faoin Treoir Choigiltis

36 - Ús Taisce an AE (gan ús na Ríochta Aontaithe a áireamh)

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

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

35 - Ús Taisce na Ríochta Aontaithe      

.00, .00, .00,Ollmhéíd ús taisce na Ríochta Aontaithe ,,, .00.00.00

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

Tú Féin
Do Chéile nó do 
Pháirtnéir Sibhialta

.00,

.00,

41 - Ioncam Eachtrach Eile
Foinse Ioncaim Eachtraigh eile

Ollmhéid an Ioncaim Eachtraigh

Méid na cánach eachtraí a asbhaineadh
(más ann di, agus mura bhfuil sí inaisíoctha ag údaráis chánach eachtracha)

.00,.00,

.00,.00,

39 -  Blianachtaí Eachtrannach/Ríchíosanna/Díbhinní/Ús ar Neamhthaiscí
Méid Comhlán d’Ioncam Eachtrach lena n-áirítear ioncam a bhíodh  
díolmhaithe roimhe seo faoi aicme Alt 234  
(cuir isteach méid glan aon asbhaintí incheadaithe)

Cáin Eachtrach asbhainte
(más ann di, agus mura bhfuil sé inaisíoctha ag údaráis Chánach Eachtraí)

(a) Méid Ús ‘Eile’ an AE

(b) Creidmheas cánach iarchoimeádta faoin Treoir Choigiltis

38 - Ús ‘Eile’ an AE (gan ús na Ríochta Aontaithe a áireamh)

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

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

40 - Ioncam Eile na Ríochta Aontaithe
Ioncaim ón RA maidir le Blianachtaí Eachtrannach, Ríchíosanna, Díbhinní, Ús ar Neamhthaiscí, srl
Ollmhéid ioncam na Ríochta Aontaithe ó gach Ríchíos, Blianacht, 
Díbhinn, srl .00,.00,
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44 - Íocaíochtaí déanta faoi Shocruithe Cothabhála Infhorghníomhaithe le Dlí
(a) Nár baineadh aon cháin de sular íocadh é

Ollmhéid na híocaíochta bliantúla (fág aon suimeanna maidir le
leanaí as an áireamh) .00,.00,

.00,.00,

(b) Ar baineadh cáin de sular íocadh é
Ollmhéid na híocaíochta bliantúla (fág aon suimeanna maidir le
leanaí as an áireamh)

45 - Gníomhais Chúnaint
Cuir T sa bhosca/sna boscaí le taispeáint cé ina leith atá an cúnant:

Mionúr faoi Éagumas Buan
(Gan tuismitheoir i gcás a linbh féin a bheith i gceist)
Aosach faoi Éagumas Buan

Aosach a bhfuil 65 bliana ar a laghad slánaithe acu*

Ainm an Chúnantaí

Gaol leis an gCúnantaí

 / / / /Dáta bunaidh an Ghníomhais Chúnaint (LL/MM/BBBB)

.00,.00,Ollmhéid na hÍocaíochta Bliantúla

.00,.00,
*Méid srianta (5% den Ioncam Iomlán maidir
le cúnaint d’aosaigh 65 bliana ar a laghad)

43 - Muirir Inchoimeádta (m.sh. Blianachtaí)

.00,

 / /
.00,

 / /

Ollíocaíocht bhliantúil

Dáta Íocaíochta (LL/MM/BBBB)

.00,.00,

ÍOCAÍOCHTAÍ BLIANTÚLA, MUIRIR AGUS ÚS ÍOCTHA

42 - Cíos íoctha do Thiarna Talún Neamhchónaitheach
Ollchíos íoctha sa bhliain 2017

46 - Ranníocaíochtaí Breise Deonacha (AVCs)
Má chuir tú aon Ranníocaíochtaí Breise Deonacha i do chiste aoisliúntais cuir T sa bhosca/sna  
boscaí le cineál na híocaíochta a thaispeáint agus tabhair na sonraí a n-iarrtar orthu thíos

- Eile

- Cuntais CSP agus Ranníocaíochtaí Breise Deonacha

Tabhair ainm na fostaíochta ina bhfuil do chiste Aoisliúntais

Más Imreoir Spóirt Sainithe tú (Sceideal 23A) cuir T sa bhosca/sna boscaí

Más ball tú de Scéim Phinsean Réamhcheadaithe cuir T sa bhosca/sna boscaí

Tú Féin
Do Chéile nó do 
Pháirtnéir Sibhialta

Iomlán íoctha i 2017 (nár éilíodh faoiseamh
ina leith nó nár deonaithe é i 2016) .00,.00,

Iomlán an Fhaoisimh maidir le Ranníocaíochtaí Breise
Deonacha a éilíodh i 2017 .00,.00,

Méid íoctha idir 1/1/2018 agus 31/10/2018, nár deonaíodh faoiseamh ina  
leith cheana agus nach bhfuil faoiseamh á éileamh ina leith do 2017 .00,.00,

Méid tugtha ar aghaidh ó bhliain roimhe, nach bhfuarthas faoiseamh 
ina leith .00,.00,

Méid gnáth-ranníocaíochtaí a bhfuarthas faoiseamh cheana féin ina leith 
faoin socrú glanphá do 2017 .00,.00,

.00,.00,
Méid na Ranníocaíochtaí Breise Deonacha ar tugadh faoiseamh ina leith 
faoi na socruithe maidir le pá glan don bhliain 2017
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48 - Conarthaí Blianachta Scoir (RACanna)
Má tá tú ag éileamh faoisimh maidir le RACs tabhair foinse/foinsí 
do thuillimh neamh-inphinsin

Más Imreoir Spóirt Sainithe tú (Sceideal 23A) cuir T sa bhosca/sna boscaí

Más ball thú de Scéim Phinsean Réamhcheadaithe cuir T sa bhosca/sna boscaí

.00,.00,
Iomlán íoctha i 2017 (nár éilíodh faoiseamh ina leith 
nó nár deonaíodh é i 2016)

.00,.00,
Méid na Ranníocaíochtaí maidir le RACs faightecheana faoi na socruithe 
maidir le pá glan don bhliain 2017

.00,.00,Méid íoctha i mbliain roimhe seo, nach bhfuarthas faoiseamh ina leith

.00,.00,
Méid íoctha idir 1/1/2018 agus 31/10/2018 nach bhfuarthas faoiseamh 
ina leith agus a bhfuil faoiseamh á éileamh ina leith do 2017

.00, .00,Iomlán an Fhaoisimh maidir le RAC a éilíodh sa bhliain 2017

47 - Cuntas Coigiltis Scoir Pearsanta (PRSAanna)
Ná comhlánaigh Painéal 47 ach sa chás go ndearna tú nó d’fhostóir ar do shon ranníocaíochtaí PRSA.
Má rinne tú ranníocaíochtaí PRSA, cuir T sa bhosca/sna boscaí chun cineál an Deimhnithe a fuarthas
ón Soláthraí a chur in iúl agus tabhair na sonraí a iarrtar thíos

Deimhniú PRSA 1

Deimhniú PRSA 1 (Pá Glan)
(Tabhair faoi deara gur cóir suimeanna ranníoctha ar do shon ag d’fhostóir chuig 
PRSA a chur isteach i bPainéal 11 ar Leathanach 7 chomh maith) 
Más Imreoir Spóirt Sainithe tú (Sceideal 23A) cuir T sa bhosca/sna boscaí

Más ball de scéim pinsean réamhcheadaithe thú cuir T sa bhosca/sna boscaí

.00,.00,
Iomlán íoctha i 2017 (nár éilíodh faoiseamh
ina leith nó nár deonaithe é i 2016)

.00,.00,
Méid na Ranníocaíochtaí Breise Deonacha ar tugadh faoiseamh ina leith 
faoi na socruithe maidir le pá glan don bhliain 2017

.00,.00,Méid íoctha i mbliain roimhe seo, nach bhfuarthas faoiseamh ina leith

.00,.00,
Méid íoctha idir 1/1/2018 agus 31/10/2018, nár deonaíodh faoiseamh ina 
leith cheana agus nach bhfuil faoiseamh á éileamh ina leith do 2017

.00,.00,Méid Ranníocaíochta ó d’fhostóra ar do shon chuig PRSA 

.00,.00,Iomlán an Fhaoisimh maidir le PRSA a éilíodh sa bhliain 2017

Tú Féin

49 - Pleananna Pinsin Cáilitheacha Thar Lear (QOPPs)

.00,.00,
Méid íoctha ag ball imirceach ábhartha i leith ‘plean pinsin 
cáilitheach thar lear’ i 2017

.00,.00,

Méid íoctha idir 1/1/2018 agus 31/10/2018 nár
tugadh faoiseamh cheana ina leith agus a bhfuil faoiseamh
á éileamh ina leith i 2017

.00,.00,
Méid tugtha ar aghaidh ó bhliain roimhe, nach bhfuarthas faoiseamh 
ina leith

.00,.00,Méid iomlán an fhaoisimh QOPPs éilithe i 2017 

Nóta: Ní coir ranníocaí le ‘QOPP’, a ndéantar le scéimeanna ceirde agus ar a dtugtar faoiseamh ar an mbonn sin, a chur san áireamh.

Do Chéile nó do 
Pháirtnéir Sibhialta
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51 - Ús ar Iasacht Idirlinne

.00,.00,

 / /  / /Dáta glactha na hiasachta (LL/MM/BBBB)

Méid an úis ar iasacht idirlinne incháilithe don bhliain seo

Do Chéile nó do 
Pháirtnéir SibhialtaTú Féin

50 - Faoiseamh Úis ar Iasachtaí Baile Áirithe Neamhurraithe 
Maidir le hús íochta ar lasachtaí 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 T sa bhosca/sna boscaí lena dheimhniú nach mbaineann ús atá á éileamh ag (f) 
thíos le hiasacht baile urraithe (morgáiste) tógtha amach le soláthraí iasachtaí sa Stát

(b)  Cuir isteach an dáta ar ar tógadh an iasacht amach  
(LL/MM/BBBB)  / /  / /

(c)  Cuir isteach an dáta ar ar éag an iasacht (LL/MM/BBBB)  / /  / /

.00,.00,
(d)  Má fuair tú Faoiseamh Cánach ag an bhFoinse (TRS) ar iasacht
  eile i 2017, luaigh an meíd úis ar deonaíodh faoiseamh TRS ina leith

(e)  Cuir T sa bhosca/sna boscaí má tá tú i dteideal Fhaoisimh ceannaitheora céaduaire  
(is é sin, sa chéad seacht mbliana de theidlíocht ar fhaoiseamh)

(h) Cuir T sa bhosca/sna boscaí má íocadh an t-ús ag (f) ar iasacht a tógadh amach idir 
1/1/2004 agus 31/12/2008 chun do chéad áit chónaithe cháilitheach, nó áit chónaithe 
cháilitheach ina dhiaidh sin a cheannach, nuair a ceannaíodh do chéad áit chónaithe 
cháilitheach ar nó tar éis 1/1/2004

(g)  Luaigh líon na mblianta cánach (1-6) roimh 2017 a bhí tú i dteideal faoisimh 
ceannaitheora céaduaire ina leith

(f)  Luaigh an méid úis a íocadh i 2017 (seachas ús ag (d) thuas) .00, .00,
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52 - Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile
Cuir T sa bhosca/sna boscaí cuí leis an duine cleithiúnach (seachas céile nó pháirtnéir sibhialta an éilitheora) a bhfuil cúram á thabhairt dó:

Leanbh Duine atá éagumasach go buan

Duine 65 bliana nó os a cionn Gaol cleithiúnach cónaitheach laistigh de 2km den éilitheoir

56 - Creidmheas Cánach na nDall
Cuir T sa bhosca/sna boscaí más mian leat Creidmheas Cánach na nDall a éileamh

Le cáiliú don chreidmheas cánach seo, ní mór deimhniú ó Mháinlia Oftalmach ag cur in iúl go bhfuil radharc éagumasach agat nó ag do 
chéile nó pháirtnéir sibhialta sa chaoi is nach sáraíonn do ghéire radhairc 6/60 sa tsúil is fearr le lionsaí ceartúcháin, nó go n-iompraíonn 
an trastomhas is leithne den réimse radhairc uillinn nach sáraíonn 20 céim.  Ní gá an deimhniú seo a chur ar aghaidh le d’éileamh.

57 - Liúntas Madra Treorach
Líon na Madraí Treorach a chothaíonn tú

Le cáiliú don liúntas seo ní mór litir a bheith agat ón eagras Irish Guide Dogs for the Blind 
ag dearbhú gur tú an t-úinéir cláraithe. Ní gá an litir seo a chur ar aghaidh le d’éileamh.

53 - Creidmheas Cánach d’Fhostaithe (Creidmheas Cánach ÍMAT roimhe seo)
Cuir T sa bhosca/sna boscaí má éilíodh é

ÉILEAMH AR CHREIDMHEASANNA CÁNACH, LIÚNTAIS AGUS FHAOISIMH DON BHLIAIN 2017
(Nóta: Ní mór creidmheasanna cánach, liúntais agus faoisimh uile a bhfuil teidlíocht agat do 2017 a éileamh ar an bhfoirm seo)

Nóta: Ba cheart gan ach costais, srl bainteach le fostaíochtaí a thaispeáint anseo. Ní mór costais a aisíoctar nach gcaitear 
leo mar phá ó thaobh cánach de a chur as an áireamh.

Iomlán

55 - Asbhaintí Incheadaithe ó Fhostaíocht

An cineál fostaíochta
Costais
Ranníocaíochtaí Aoisliúntais (áit nach bhfuil siad asbhainte ag 
an bhfostóir)

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

.00,

58 - Creidmheas Cánach maidir le Gaol Cleithiúnach
Líon na nGaol Cleithiúnach

Níl Creidmheas Cánach maidir le Gaol Cleithiúnach dlite má sháraíonn ioncam do ghaoil chleithiúnaigh 
€14,504 sa bhliain 2017 nó má tá an creidmheas cánach seo á éileamh go hiomlán ag duine eile.

54 - Creidmheas Cánach i leith Ioncam arna Thuilleamh
Cuir T sa bhosca/sna boscaí má éilíodh é

Do Chéile nó do 
Pháirtnéir SibhialtaTú Féin

59 - Creidmheas Cúramóra Linbh do Dhuine Singil/Baintreach nó Páirtnéir Sibhialta Marthanach, Leanbh Cleithiúnach 
Díolúine Méadaithe - Leanaí Cáilitheacha
Más mian leat aon cheann de na creidmheasanna cánach seo a éileamh cuir T sa bhosca/sna boscaí cuí agus cuir isteach na sonraí 
a bhfuiltear ag iarraidh thíos

(b) Baintreach nó Páirtnéir Sibhialta Marthanach le Creidmheas 
Cánach Linbh Cháilithigh 

(a) Creidmheas Cúramóra Linbh do Dhuine Singil *

(c) Díolúine Mhéadaithe i leith Leanaí Cáilitheacha

*Ní féidir le duine Creidmheas Cúramóra Linbh do Dhuine Singil a éileamh atá cáilithe chun creidmheas cánach do dhuine pósta nó do 
pháirtnéir sibhialta a fháil, nó le lánúin in aontíos céileachais ach oiread. Caithfidh éilitheoirí Foirm SPCC1 nó SPCC2 a chomhlánú leis 
an gcéad éileamh. Féach www.revenue.ie chun breis eolais a fháil. 

**Chun creidmheas leanbh éagumasaithe a éileamh, caithfidh an éilitheoir foirm ICC1 a chomhlánú i leith gach linbh cháilithe. Ina 
theannta sin, caithfidh an Lia-chleachtóir foirm ICC2 a chomhlánú. ‘Ní mór duit an dá fhoirm a chur isteach leis an gcéad éileamh agus 
coinníodh iad ar feadh 6 bliana, tar éis gach bliain ina n-éilítear an creidmheas (de réir S 886A). Féach www.revenue.ie chun breis 
eolais a fháil.

(D) Creidmheas Cánach Linbh Éagumasaithe**

 / /
 / /
 / /

(LL/MM/BBBB)
Dáta Breithe

Ainm an Linbh Uimh. PSP

https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
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.00, .00,

60 - Cúramóir a fhostú
Má bhí tú nó do chéile nó do pháirtnéir sibhialta nó gaol faoi éagumas go buan mar thoradh ar
éiglíocht intinne nó fhisiciúil agus má fhostaigh tú cúramóir cuir T sa bhosca/sna boscaí cuí.

Cé dó/di ar fostaíodh an cúramóir? Tú féin Do Chéile nó Pháirtnéir Sibhialta Gaol

Costas glan i ndáil le cúramóir a fhostú sa bhliain 2017 (i ndiaidh aon 
íocaíochtaí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, srl a asbhaint)

Do Chéile nó do 
Pháirtnéir SibhialtaTú Féin

61 - Árachas Buansláinte (Leanúnachas Ioncaim)  (mura mbaineann an fostóir den Ollphá é)  
- Tabhair faoi deara le do thoil nach Árachas Sláinte/Liachta atá i gceist anseo
Ainm an Árachóra

Méid íoctha sa bhliain 2017

Daoine fásta clúdaithe ag an bpolasaí

Leanbh(aí) (más ann) clúdaithe ag an bpolasaí

Ciallaíonn leanbh ó thaobh an fhaoisimh chánach seo éinne faoi bhun 18 bliana d’aois, nó más níos mó ná 23 bliana d’aois, ag fáíl 
oideachais lánaimseartha agus ina leith a íoctar préimh leanaí.

Ainm Méid

.00,

Ainm Méid

.00,

62 - Árachas Liachta

Luaigh méid na préimhe comhláine a íocadh sa tréimhse 1 Eanáir 2017
go 31 Nollaig 2017 ina leith nár tugadh faoiseamh cánach ag an bhfoinse
nó d’íoc d’fhostóir préimheanna árachais leighis ar do shon le hárachóir
údaraithe (m.sh. VHI, Laya Healthcare, Irish Life Health, srl)

 / /  / /Dáta in 2017 a athnuaíodh an polasaí nó a ndeachas isteach ann

.00, .00,

Méid aon rannaíochta pearsanta .00, .00,

.00, .00,

63 - Scéimeanna Méadaithe Gnó

Méid an fhaoisimh a éilíodh i 2017

Cuir isteach an uimhir dheimhnithe ábhartha RICT 3 nó, más cuí,

Uimhir thagartha an Chiste Ainmnithe

.00, .00,

 / /

 / /

.00,

.00,

Dáta Breithe (LL/MM/BBBB)

Dáta Breithe (LL/MM/BBBB)

Méid

Méid

Ainm an Linbh 

Ainm an Linbh 
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.00,.00,

67 - Méid an Fhaoisimh dlite i 2017 maidir le hÚinéir Lonnaitheach ar Mhaoin Chónaithe i Limistéar Ainmnithe
Áit a bhfuil tú ag éileamh faoisimh faoin scéim dhreasachta seo cuir
isteach na sonraí i bPainéal 78  ar leathanach 20 den tuairisceán seo

.00, .00,

65 - Scéim Síolchaipitil/Faoiseamh Nuathionscanta d’Fhiontraithe (SURE)

Méid an fhaoisimh a éilíodh i 2017
Nóta: Má tá tú ag éileamh faoisimh le haghaidh blianta roimhe seo ba choir 
na sonraí iomlána a chur faoi bhráid d’oifig áitiúil de na Coimisinéirí Ioncaim

Do Chéile nó do 
Pháirtnéir SibhialtaTú Féin

66 - Táillí Teagaisc

.00,.00,

Méid táillí teagaisc a íocadh, lena n-áirítear ranníocaíocht mhic léinn,  
in aghaidh chúrsa cheadaithe. 
(Ná chuir riarachán, clárú scrúduithe, táillí caipitíochta srl san áireamh)

Cuir T sa bhosca(i) más cúrsa páirtaimseartha

Cuir T sa bhosca(í) má bhaineann na táillí le cúrsa oiliúna teicneolaíochta faisnéise nó teanga iasachta.

Ainm an Mhic Léinn

68 - Faoiseamh Scoir d’Imreoirí Spóirt áirithe
Má d’éirigh tú féin nó do chéile nó do pháirtnéir sibhialta as ‘post sainithe’ 
nó ‘gairm sainithe’ go buan le linn na bliana cánach 2017 mar a liostaítear 
iad i Sceideal 23A agus más mian leat faoiseamh a éileamh faoi Alt 480A, 
cuir T sa bhosca/sna boscaí agus tabhair an t-eolas a lorgaítear.

Cén sainphost nó sainghairm lena mbaineann an t-éileamh seo

 / /  / /Dáta an Scoir Bhuain ón bpost/ngairm sainithe (LL/MM/BBBB)

Nóta: Má tá tú ag éileamh faoisimh le haghaidh blianta roimhe seo ba chóir duit na sonraí iomlána a sholáthar.

.00,Méid an fhaoisimh a éilíodh don bhliain 2017 .00,

64 - Dreasacht Fostaíochta agus Infheistíochta

An méid shuibscríofa le haghaidh scaireanna cáilitheacha i 2017

Breac isteach uimhir Dheimhniú EII 3 ábhartha, nó más iomchuí, 
uimhir thagartha an Chiste Shainithe

Méid an fhaoisimh a éilíodh i 2017

.00, .00,

.00, .00,

Nóta: Is ar 30/40 den infheistiú incháilithe a bhíonn an chéad chéim den fhaoiseamh.

Céad chéim den fhaoiseamh EII (30/40)

Dara céim den fhaoiseamh EII (10/40)
An méid shuibscríofa le haghaidh scaireanna incháilithe i 2013 ar 
a bhfuil faoiseamh breise dlite anois 

Breac isteach uimhir Dheimhniú EII 3A ábhartha, nó más iomchuí,  
uimhir thagartha an Chiste Shainithe 

Méid an fhaoisimh a éilíodh i 2017  

.00, .00,

.00, .00,

Nóta: Baineann an dara céim den fhaoiseamh le 10/40 den infheistíocht incháilithe i 2013

Tionscnamh na Cathrach Beo
Ní mór do chéad éileamh ar fhaoiseamh i dtaca le Tionscnamh na gCathracha Beo a dhéanamh ar an bhFoirm 12 ar líne. Tá sé seo ar 
fáil in Seirbhísí PAYE trí mochúrsaí ar www.revenue.ie.

69 - Liúntas do Mharaithe
Ainm an fhostóra

Líon na laethanta caite ar muir i 2017

https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
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70 - Faoiseamh Trasteorann
Le Faoiseamh Trasteorainn a éileamh ní mór don éilitheoir a bheith ina Chónaitheoir Éireannach, agus a bheith i mbun fostaíochta 
eachtraí le haghaidh tréimhse leanúnach 13 seachtaine ar a laghad i dtír a bhfuil Comhaontú um Chánachas Dúbailte aici le hÉirinn, 
agus caithfidh sé nó sí a bheith i láthair sa Stát ar feadh lá amháin ar a laghad i ngach ceann de na seachtainí sin.

An tír a raibh an fhostaíocht lonnaithe inti

Má tá tú ag éileamh Cóireáil maidir le Bliain Scoilte cuir T sa bhosca/sna boscaí

.00, .00,Méid an tuarastail a bhfuil tú ag éileamh Faoisimh Trasteorainn air

71 - Costais Sláinte (athbhreithnithe do 2017)

Tú Féin

72 - Creidmheas Cánach maidir le Cíos

Seoladh na maoine ar cíos (áirigh Eircode)

Cíos iníoctha do (cuir T sa bhosca/sna boscaí cuí) Tiarna Talún Príobháideach Gnólacht

Gníomhaire Tiarna Talún Neamhchónaitheach

Ainm an Tiarna Talún/an Ghnólachta/an Ghníomhaire

Seoladh an Tiarna Talún/an Ghnólachta/an Ghníomhaire  
(áirigh Eircode, más eol)

 / /  / /An dáta ar thosaigh an Tionóntacht (LL/MM/BBBB)

(níl sé seo dlite mura raibh an t-éilitheoir ag íoc cíosa faoi thionóntacht ar 7/12/2010)

Uimhir Chláraithe Chánach an Tiarna Talún 
(m.sh Uimhir PSP má tá ar eolas agat)

Dearbhaím go raibh mé ag íoc cíosa faoi thionóntacht ar an 7/12/2010.  
Cuir T sa bhosca/sna boscaí

Méid an chíosa a íocadh i 2017 .00, .00,

.00, .00,

Má íoctar cíos le tiarna talún neamhchónaitheach, luaigh an méid de 
cháin Éireannach a gearradh ón gcíos íoctha i 2017. Féach Panéil 42 ar 
leathanach 12.

73 - An Dreasacht Athchóirithe Tí (DAT)
Creidmheas cánach dlite do 2017 bunaithe ar d’éileamh DAT ar líne .00, .00,

74 - An Dreasacht um Chabhair le Ceannach (CLC)
Ní mór éileamh ar líne a dhéanamh ar aisíocaíocht i leith na Dreasachta um Chabhair le Ceannach (CLC) le haghaidh  
réadmhaoin cheannaithe/féintógtha idir 19 Iúil 2016 agus 31 Nollaig 2017. Tuilleadh eolais ar fáil ar www.revenue.ie.

Luaigh méid na gCostais Sláinte a éilítear don bhliain 2017 (Féach www.revenue.ie chun breis eolais a fháil ar chostais incháilithe). 
Ní féidir leat faoiseamh a éileamh maidir le haisíocaíochtaí a fuarthas cheana féin nó atá le fáil ó aon údarás poiblí nó údarás áitiúil, 
mar shampla, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, ó aon bheartas árachais nó ó aon fhoinse eile, mar shampla, éileamh cúitimh. 
Ní mór duit a asbhaint aon suimeanna den sórt sin ón méid a éilítear. Níl aon cheanglas ann foirmeacha Med 1 nó Med 2 a chur 
isteach ach ní mór duit a choinneáil do chuid fáltais (san áireamh foirm Med 2 comhlánaithe) ar feadh 6 bliana, tar éis gach bliain ina 
n-éilítear an creidmheas.

Cothabháil nó cóireáil i dteach altranais ceadaithe

Costais Fiaclóireachta Neamhghnáthaimh 

Costais Sláinte Eile

75 - Creidmheas Cánach Iascaigh
Chun an creidmheas seo a éileamh, cuir isteach líon na laethanta a chaitear ar muir ar árthach iascaireachta atá cláraithe ar chabhlach 
iascaireachta an Chomhphobail Eorpaigh clárú.
a) Líon na laethanta

.00, .00,b) Creidmheas Cánach Iascaigh - an méid a éilíodh

Do Chéile nó do 
Pháirtnéir Sibhialta

.00, .00,

.00, .00,

.00, .00,

Ainm an tí altranais

UPSP chónaitheora i dteach altranais

.00, .00,

Méid a fuarthas nó atá infhaighte i dtaca le haon cheann de na costais 
thuas (mar shampla, ó aon údarás poiblí nó áitiúil, faoi pholasaí 
árachais leighis, nó ó éileamh cúitimh)

https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
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.00,.00,

.00,.00,

.00,.00,

.00,.00,

FÁLTAIS CHAIPITIÚLA I 2017

76 - Má fuair tú tabhartais nó oidhreacht i 2017 cuir T sa bhosca/sna boscaí

Nóta:  Más mó luach tabhartais nó oidhreachta, ama chur le luach sochar incomhiomlánaithe 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 (Foirm IT 38) a dhéanamh.

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

Ní shásaíonn an fhaisnéis a thugtar thuas an riachtanas tuairisceán Form IT38 a chomhdú. Le breis eolais a fháil, féach www.revenue.ie.  
Is féidir Foirm IT 38 a chomhdú ar ROS (Seirbhísí Íocaíochta ROS), agus seo an modh comhdaithe is tapúla agus is éifeachtaí.

GNÓTHACHAN CAIPITIÚIL AGUS SÓCMHAINNÍ INMHUIRIR

77 - Cáin Ghnóthachan Caipitiúla don bhliain 1 Eanáir 2017 - 31 Nollaig 2017
 Tabhair sonraí na ndiúscairtí ar fad (trí dhíol, mhalartú, bhronntanas nó bhealach eile) ó thaobh sócmhainní inmhuirir de, m.sh. talamh,  
 scaireanna, pictiúir, seandachtaí srl a rinne tú féin nó do chéile nó do pháirtnéir sibhialta sa bhliain 2017.   

 Gnóthachan inmhuirir (gan Polasaithe Saoil Coigríche a chur san áireamh)  

 Gnóthachan roimhe seo, tugtha ar aghaidh (agus inmhuirir anois)  

 Caillteanas glan/caillteanais ghlana i 2017 

  Caillteanais neamhúsáidte ó bhliain/bhlianta roimhe seo 

 Díolúine Phearsanta   
 (uasmhéid €1,270 in aghaidh an chéile nó pháirtnéir sibhialta agus neamhinaistrithe)  
 Nóta: ní mór caillteanais, caillteanais ar aghaidh san áireamh, a úsáid ar dtús 

 Gnóthachan Inmhuirir Glan
 (gan Polasaithe Saoil Coigríche a chur san áireamh) 

 Gnóthachan Inmhuirir Glan ar Pholasaithe Saoil Coigríche 

  Caillteanais Neamhúsáidte le tabhairt ar aghaidh go dtí 2018 

Má tá caillteanas san iomláine agat ó thaobh Cáin Ghnóthachan Caipitiúla de sa bhliain 2017 ní gá na codanna thíos a chomhlánú.
Maidir le gnóthachan inmhuirir glan sa tréimhse 1 Eanáir 2017 go dtí 30 Samhain 2017    

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

 (b) Breach isteach méid an ghlanghnóchain inmhuirir ar 40%
  (seachas Polasaithe Saoil Coigríche) 

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

Maidir le gnóthachan inmhuirir glan sa tréimhse 1 Nollaig 2017 go dtí 31 Nollaig 2017    

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

 (b) Breac isteach méid an ghnóthachain ghlain inmhuirir ar ráta 40%
  (gan Polasaithe Saoil Coigríche a chur san áireamh)

 (c) Breac isteach méid an ghnóthachain ghlain ar Pholasaithe Saoil
  Coigríche inmhuirir ar ráta 40%

.00,.00,

.00,.00,

.00,.00,

.00,.00,

.00,

.00,.00,

Do Chéile nó do 
Pháirtnéir SibhialtaTú Féin

Más mian leat faoiseamh a éileamh le haghaidh cáin choigríche maidir le diúscairt as a dtagann dliteanas chun críocha cánach 
gnóthachan caipitiúil mar atá thuas, cuir an fhaisnéis seo a lenas ar fáil maidir le gach diúscairt chóigríche dá leithéad.  
Ba cheart méideanna a bheith i Euro.

Faoiseamh ó Chánachas Dúbailte

Tír Suim an ghnóthachain

.00,

.00,

Suim na cánach coigríche 
ar a bhfuil faoiseamh á 

héileamh anois

.00,

.00,

Tú Féin
Do Chéile nó do 
Pháirtnéir Sibhialta

.00,

.00,.00,

.00,.00,

.00,.00,

.00,.00,

https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
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78 – DREASACHTAÍ MAOINE A N-ÉILÍTEAR FAOISEAMH INA DTAOBH I 2017
Ní mór duit an t-eolas seo a leanas a chur ar fáil chun cabhrú le d’éileamh ar aon cheann de na faoisimh thíos.  Ba cheart duit tabhairt faoi 
deara gurb iad na sonraí a theastaíonn ón bpainéal seo ‘na sonraí sainsonraithe’a dtagraítear dóibh in Alt 1052(1)(aa) agus Alt 1084(1)(b)(ib) 
den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 agus mura gcomhlánann tú an painéal seo go hiomlán agus go ceart gurb amhlaidh go mbeidh tú faoi 
dhliteanas pionóis faoi Alt 1052 agus/nó formhuirear faoi Alt 1084 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 a íoc. 

Cuir isteach méid an chostais bhliantúil den fhaoiseamh, is é sin an méid a éilítear i rith na bliana, gan méideanna tugtha ar aghaidh sa bhliain mar 
chaillteanais nó liúntais chaipitiúla a chur san áireamh, agus roimh aon chaillteanais neamhúsáidte agus nó liúntais chaipitiúla a thabharfar ar aghaidh 
sna blianta ina dhiaidh a asbhaint.

   Úinéir Lonnaitheach Infheisteoir - Léasóir
Maoin Chónaitheach   

Athnuachan Uirbeach A.372AP & AR 

Athnuachan Baile A.372AP & AR 

Ionad Saoire Cois Trá           A.372AU  

Athnuachan Tuaithe A.372AP & AR 

Cónaí os Cionn an tSiopa  A.372AP & AR 

Páirceáil agus Taisteal A.372AP & AR 

Cóiríocht do Mhic Léinn           A.372AP  

Tionscnamh na Cathrach Beo A.372AAB

Liúntas maidir le Foirgnimh Thionsclaíocha  Úinéir Lonnaitheach  Infheisteoir - Léasóir 

Athnuachan Uirbeach       A.372C & D 

Athnuachan Baile A.372AC & AD 

Ionad Saoire Cois Trá   A.352 & A.353 

Athnuachan Tuaithe      A.372M & N 

Carrchlóis Ilstórtha               A.344 

Cónaí os Cionn an tSiopa (Áitribh Tráchtála Amháin) A.372D 

Ceantair Fiontraíochta                           A.343 

Páirceáil agus Taisteal      A.372V & W 

Óstáin                                                       A.268(1)(d) 

Tithe Saoire A.268(3) 

Brú Saoire A.268(2C)(b) 

Tithe Aíochta A.268(2C)(a) 

Tithe Altranais A.268(1)(g) 

Tithíocht d’aostaigh agus dhaoine faoi éagumas A.268(3A) 

Ionaid Téarnaimh A.268(1)(i) 

Ospidéil Incháilithe A.268(2A) 

Lárionaid Mheabhairshláinte Cháilitheacha A.268(1C) 

Clinicí Incháilithe um Ghortuithe Spóirt A.268(2B) 

Foirgnimh a úsáidtear i gcomhair cuspóirí cúram leanaí  A.843A 

Aonaid Speisialaithe um Chúram Maolaitheach  A.268(1)(m) 

Foirgnimh nó Struchtúir in ionaid cláraithe carbhán agus campála A.268(2D) 

Bonneagar Turasóireachta Chonair na Sionainne Láir A.372AW  
Scéim Infheistíochta
Tionscnamh na Cathrach Beo            A.372AAC

Tionscnamh na Cathrach Beo S.372AAD
Áiseanna Seirbhísí Éitlíochta A.268(1)(n)

Áit nach liostaítear thuas an scéim/na scéimeanna a bhfuil tú ag éileamh faoisimh ina taobh/ina dtaobh tabhair ainm na Scéime(anna) Dreasachta, 
luaigh an chuid ábhartha agus cuir isteach méid an fhaoisimh a éilíodh sa bhliain (Úinéir Lonnaitheach, Infheisteoir–Léasóir).
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