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Cuid 1. Réamhrá 
 
 
 
1.1. An méid atá i gceist leis na nótaí treorach seo 

 

Leagtar amach sna Nótaí Treorach seo a leanas na himpleachtaí a bhaineann le ‘hidirbheart seachanta 

cánach’ a dhéanamh, de réir bhrí alt 811C, agus na nithe is féidir leat a dhéanamh má dhéanann tú 

idirbheart, nó má rinne tú idirbheart, a bhfuil imní ort gur ‘idirbheart seachanta cánach’ é. Tugtar 

breac-chuntas sna nótaí treoracha seo ar an dóigh ar féidir le hús agus le formhuirear seachanta cánach 

teacht chun cinn ina leith sin. Tugtar sonraí iontu freisin faoin dóigh ar féidir le cáiníocóir fógra 

cosantach a dhéanamh agus faoi na cosaintí a ghabhann leis an bhfógra sin. 
 

Tá feidhm ag na nótaí treorach seo maidir le hidirbhearta a tosaíodh tar éis an 23 Deireadh Fómhair 

2014. 
 

Má tá idirbheart á chur chun feidhme ag cáiníocóir, idirbheart atá ag brath ar ghnáthphleanáil chánach 

ina n-úsáidtear díolúintí caighdeánacha reachtúla agus faoisimh chaighdeánacha reachtúla ar an 
ngnáthbhealach chun críocha tráchtála bona fide, faoi mar atá beartaithe ag an reachtas, ní dóigh gur 

‘idirbheart seachanta cánach’ a bheidh san idirbheart. 
 

 
1.2. An dlí a chumhdaítear sna nótaí treorach seo 

 

Is é seo a leanas an reachtaíocht a chumhdaítear sna Nótaí Treorach seo: 
 

▪ Alt 811C den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 agus 
 

▪ Alt 811D den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997. 
 

 
1.3. Raon feidhme RGFS 

 

Tá feidhm ag RGFS maidir le ‘hidirbheart seachanta cánach’ a bhaineann le ceann ar bith de na 

cánacha a chumhdaítear le halt 811C.  Is iad seo a leanas na cánacha sin: Cáin Ioncaim, Cáin 

Chorparáide, Cáin Ghnóthachan Caipitiúil, an Muirear Sóisialta Uilíoch, Cáin Bhreisluacha, Cáin 

Fáltas Caipitiúil agus Dleachtanna Stampa. Ní chuimsítear le RGFS Árachas Sóisialta Pá-Choibhneasa 

(ÁSPC), Dleachtanna Máil ná Dleachtanna Custaim. 
 

Níl feidhm ag alt 811C ná ag alt 811D ach amháin maidir le hidirbheart a tosaíodh tar éis an 23 

Deireadh Fómhair 2014. Má tosaíodh an t-idirbheart an dáta sin nó roimhe, is ag alt 811 agus ag alt 

811A atá feidhm maidir leis an idirbheart sin. 
 

 
1.4. Téarmaíocht 

 

Mura luaitear a mhalairt, is tagairt d’alt den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, atá i dtagairt d’alt 

reachtaíochta sna Nótaí Treorach seo. 
 

Mura luaitear a mhalairt, is tagairt d’fhormhuirear arna fhorchur le hAlt 811D(3) den Acht 

Comhdhlúite Cánacha, 1997, atá i dtagairt d’fhormhuirear seachanta cánach sna Nótaí Treorach seo. 
 

Mura luaitear a mhalairt, is tagairt d’fhógra cosantach ginearálta frithsheachanta dá bhforáiltear le hAlt 

811D atá i dtagairt d’fhógra cosantach sna Nótaí Treorach seo. 
 

 
1.5. An tionchar atá ag RGFS (Alt 811C agus Alt 811D) 

 

Faoi RGFS, níl duine i dteideal aon bhuntáiste cánach a eascraíonn as idirbheart seachanta cánach. 
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Réamhrá Treoirlínte RGFS  

 

 
 

Má éilíonn cáiníocóir tairbhe den sórt sin, contrártha d’alt 811C(3), beidh an cáiníocóir faoi dhliteanas 

i leith na nithe seo a leanas a íoc: 
 

▪ an cháin bhreise a eascraíonn as an mbuntáiste cánach a tharraingt siar; 
 

▪ ús ón dáta ar a mbeadh an cháin bhreise dlite mura ndearnadh an t-idirbheart seachanta cánach; 

agus 
 

▪ formhuirear seachanta cánach is ionann le 30% den bhuntáiste cánach. 
 

Beidh an méid úis agus méid an fhormhuirir ag brath ar cé acu a rinneadh nó nach ndearnadh fógra 

cosantach (mar atá leagtha amach i gCuid 4). 
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Cuid 2. RGFS 
 

 
2.1. Féinmheasúnacht 

 

Cuid d’oibleagáidí féinmheasúnachta an cháiníocóra is ea RGFS a chomhlíonadh. 
 

Faoi alt 811C(3), níl duine i dteideal aon bhuntáiste cánach a eascraíonn as idirbheart seachanta 

cánach.  Agus tuairisceán cánach nó foirm éilimh á c(h)omhlánú aige, mar sin, ba cheart do 

cháiníocóir aon idirbheart seachanta cánach a rinneadh a shainaithint agus a chinntiú nach n-éilítear an 

tairbhe a bhaineann le haon bhuntáiste cánach a d’eascair as aon idirbheart seachanta cánach. 
 

Sa chás gur mian le cáiníocóirí maolú a dhéanamh ar na hiarmhairtí a bheidh ag measúnacht ó na 

Coimisinéirí Ioncaim ar cé acu atá nó nach bhfuil an t-idirbheart a rinne siad ina idirbheart seachanta 

cánach, is féidir leis fógra cosantach a chur isteach, rud lena modhnaítear roinnt de na cineálacha 

tionchair atá ag RGFS mar atá leagtha amach thíos. Féach Cuid 4 le haghaidh sonraí faoi na cosaintí a 

thabharfar do cháiníocóir a dhéanann fógra cosantach. 
 

 
2.2. “Réasúnta a mheas” (alt 811C(2)(a)) 

 

Is trialacha oibiachtúla, agus ní trialacha suibiachtúla, atá i dtrialacha maidir le cé acu atá nó nach 

bhfuil sé réasúnta a mheas go n-eascraíonn buntáiste cánach as an idirbheart, nó go n-eascródh 

buntáiste cánach as an idirbheart mura mbeadh alt 811C i bhfeidhm, agus maidir le cé acu atá nó nach 

bhfuil sé réasúnta a mheas go ndearnadh nó gur socraíodh an t-idirbheart go príomha chun buntáiste 

cánach a chruthú, agus ní chun críocha eile. 
 

Dá bhrí sin, ní leor do cháiníocóir a rá, “Measaim go réasúnta nach ndearna mé an t-idirbheart 

seo go príomha chun cáin a sheachaint”.  Is ionann é sin agus an triail a chur i bhfeidhm ar 

bhealach suibiachtúil.  Is é atá i gceist le triail oibiachtúil ceist hipitéiseach a chur ort féin 

maidir le cad a mheasfadh duine réasúnta a bheith réasúnta bunaithe ar fhíricí an cháis. 
 

 
2.3.  Gan Teorainn Ama 

 

Más rud é go ndearna cáiníocóir idirbheart seachanta cánach agus gur fhéach sé le tairbhe a bhaint as 

an mbuntáiste cánach contrártha do RGFS, níl aon teorainn ama ann leis an tréimhse inar féidir leis na 

Coimisinéirí Ioncaim na nithe seo a leanas a dhéanamh: 
 

▪ fiosruithe a dhéanamh maidir le cé acu atá nó nach bhfuil idirbheart ina idirbheart seachanta 

cánach; 
 

▪ buntáiste cánach a tharraingt siar, mar shampla, trí mheasúnacht a leasú; nó 
 

▪ aon méid cánach a bhailiú nó a aisghabháil. 
 

 
2.4. Iarmhairtí a bhaineann le Cur i bhFeidhm RGFS ag na Coimisinéirí Ioncaim 

 

Mura gcomhlíonann cáiníocóir alt 811C, beidh an cáiníocóir faoi dhliteanas i leith na nithe seo a 

leanas a íoc: 
 

▪ an cháin bhreise a eascraíonn as an mbuntáiste cánach a tharraingt siar; 
 

▪ ús ón dáta ar a mbeadh an cháin bhreise dlite mura ndearnadh an t-idirbheart seachanta cánach; 

agus 
 

▪ formhuirear seachanta cánach. 
 

Beidh an méid úis agus méid an fhormhuirir ag brath ar cé acu a rinneadh nó nach ndearnadh fógra 

cosantach (mar atá leagtha amach i gCuid 4). 



4 

Conas Fógra Cosantach a dhéanamh Treoirlínte RGFS  

 

 

 
 
 

2.4.1 An formhuirear seachanta cánach 
 

Má fhaightear amach nár chomhlíon cáiníocóir forálacha alt 811C agus gur éiligh sé buntáiste cánach 

contrártha don alt sin, beidh feidhm ag formhuirear seachanta cánach ansin. 
 

Is ionann an formhuirear seachanta cánach agus 30% den bhuntáiste cánach. Is é sin 30% den méid 

cánach breise atá dlite den duine nó atá iníoctha ag an duine tar éis alt 811C a chur i bhfeidhm. 
 

Mar shampla, má rinne duine idirbheart seachanta cánach d’fhonn caillteanas a chruthú, ríomhfar an 

formhuirear seachanta cánach le tagairt don cháin “a coiglíodh” tríd an gcaillteanas sin a úsáid.  Is é 

sin, ní eascróidh aon fhormhuirear seachanta cánach go dtí go n-éileoidh an duine faoiseamh i leith an 

chaillteanais agus go ngearríocfaidh sé a cháin nó go ró-éileoidh sé aisíocaíocht. 
 

Má dhéanann an cáiníocóir “nochtadh seachanta cáilitheach” am ar bith sula n-éistfear achomharc in 

aghaidh tharraingt siar an bhuntáiste cánach de bhun alt 811C, is féidir méid an fhormhuirir 

sheachanta cánach a laghdú (féach Cuid 5 le haghaidh tuilleadh sonraí). 
 

Déantar an formhuirear seachanta cánach a chinneadh agus a aisghabháil ar dhóigh atá cosúil leis an 

dóigh a ndéantar pionós cánach a chinneadh agus a aisghabháil sa mhéid gurb iad na Cúirteanna a 

chinneann an formhuirear seachanta cánach mura féidir leis an gcáiníocóir ná leis an oifigeach de 

chuid na gCoimisinéirí Ioncaim a aontú go bhfuil an formhuirear seachanta cánach dlite faoi na 

hAchtanna.  Cinntíonn sé sin go bhfuil sé de cheart ag cáiníocóir agóid a dhéanamh in aghaidh 

fhorchur an fhormhuirir sheachanta cánach i gCúirt iomchuí. 
 

Cé gurb ionann na meicníochtaí a úsáidtear chun an formhuirear seachanta cánach a chinneadh agus a 

aisghabháil agus iad sin a úsáidtear chun pionós a chinneadh agus a aisghabháil, ní fhoilseofar sa liosta 

ráithiúil de mhainnitheoirí cánach ainm cáiníocóra ar forchuireadh formhuirear seachanta cánach air. 

Níl feidhm ag formhuirear seachanta cánach ach amháin sa chás nach bhfuil feidhm ag pionós cánach  

a ghearrtar, mar shampla, faoi Alt 1077E i leith tuairisceán cánach mícheart a chomhdú. 
 
 
 
2.5. Measúnachtaí Malartacha (alt 811C(5)) 

 

Féadfaidh oifigeach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim measúnacht a dhéanamh nó a leasú faoi alt 

811C sa chás go ndearnadh idirbheart seachanta cánach chun aon bhuntáiste cánach a tharraingt siar  

nó a shéanadh go hiomlán nó go páirteach. Chomh maith leis sin, féadfaidh oifigeach na gCoimisinéirí 

Ioncaim, de réir alt 811C(5), measúnacht mhalartach a dhéanamh bunaithe ar fhoráil eile na 

reachtaíochta. 
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Cuid 3. Cé hiad na daoine ar cheart dóibh Fógra Cosantach a 
dhéanamh? 

 
 
 
3.1. Fógraí Cosantacha (alt 811D(1)) 

 

Is ionann fógraí cosantacha agus fógraí a dhéantar do na Coimisinéirí Ioncaim i bhfoirm fhorordaithe 

– Foirm PN1 – i dtaca le hidirbheart a rinne an cáiníocóir.   Ní mór Foirm PN1 a bheith faighte 

laistigh de 90 lá ón dáta ar a dtosaítear an t-idirbheart. Ní mór Foirm PN1 a bheith comhlánaithe ina 

hiomláine agus ní mór na nithe seo a leanas a bheith ar áireamh inti: 
 

▪ Sonraí iomlána faoin idirbheart; 
 

▪ Tagairt iomlán d’fhorálacha na nAchtanna a mheasann an duine a bheith ábhartha maidir leis an 

dóigh a ndéileáiltear ó thaobh cánach de leis an idirbheart; 
 

▪ Sonraí iomlána faoi cén fáth a bhfuil nó nach bhfuil feidhm ag na forálacha sin, de réir mar a 

bheidh; agus 
 

▪ Sonraí iomlána faoi cén fáth a measann an cáiníocóir nach bhfuil feidhm ag alt 811C maidir leis 

an idirbheart. 
 

Ina theannta sin, ní mór cóipeanna de na doiciméid uile atá ábhartha maidir leis an idirbheart (e.g. 

conarthaí, pleananna cur chun feidhme, cumhachtaí aturnae, etc.) a bheith ar áireamh san fhógra 

cosantach.  Mura bhfuil conradh forghníomhaithe tráth a chuirtear Foirm PN1 isteach, caithfear leis an 

bhfógra cosantach mar fhógra cosantach iomlán a bhí faighte in am fad a bheidh an conradh curtha 

isteach laistigh de 30 lá óna fhorghníomhú. 
 
 
 
3.2. Idirbhearta ar féidir Fógra Cosantach a dhéanamh ina leith 

 

Más rud é go ndearna cáiníocóir idirbheart a tosaíodh tar éis an 23 Deireadh Fómhair 2014 agus go 

bhfuil sé réasúnta a mheas, bunaithe ar shubstaint agus ar fhoirm an idirbhirt, agus ar thorthaí an 

idirbhirt sin, gur idirbheart seachanta cánach é, níor cheart don cháiníocóir sin, de réir alt 811C, an 

buntáiste cánach ón idirbheart seachanta cánach a éileamh agus tuairisceán cánach á chur isteach aige. 
 

Mar sin féin, más rud é go bhfuil an cáiníocóir den tuairim nach ndearna sé idirbheart seachanta 

cánach agus gur mian leis maolú a dhéanamh ar na hiarmhairtí a bheidh ag measúnacht ó na 

Coimisinéirí Ioncaim ar cé acu atá nó nach bhfuil an t-idirbheart a rinne sé ina idirbheart seachanta 

cánach, is féidir leis an gcáiníocóir rud ar a dtugtar fógra cosantach a chomhdú. 
 

 
 
3.3. An tionchar atá ag fógra cosantach bailí 

 

Cáiníocóir a rinne idirbheart a bhfaightear gur idirbheart seachanta cánach é, bainfidh sé tairbhí áirithe 

as fógra cosantach bailí a dhéanamh. Má dhéantar fógra cosantach i leith idirbheart den sórt sin- 
 

▪ cosnófar an cáiníocóir ar fhormhuirear seachanta cánach a íoc sa chás go bhfaightear gur 

idirbheart seachanta cánach faoi RGFS é an t-idirbheart, 
 

▪ ní ghearrfar ús ar an gcáiníocóir i leith aon chánach atá dlite ar feadh mí amháin ón dáta ar a 

bhfuil feidhm ag an measúnacht nó ag an measúnacht leasaithe ó na Coimisinéirí Ioncaim 

maidir le RGFS, agus 
 

▪ teorannófar – don tréimhse chaighdeánach don cháin atá i gceist (e.g. ceithre bliana ó dheireadh 

na tréimhse inmhuirearaithe inar comhdaíodh tuairisceán cánach do cháin ioncaim) – an 

tréimhse ama inar féidir leis na Coimisinéirí Ioncaim imscrúdú a dhéanamh ar idirbheart agus 

agóid a dhéanamh ina aghaidh ar an bhforas gur idirbheart seachanta cánach é. 
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3.4. Fógraí Cosantacha agus Measúnachtaí Malartacha 
 

Sa chás go ndéantar measúnachtaí malartacha (a léirítear i gceann amháin díobh measúnacht na 

gCoimisinéirí Ioncaim dliteanas an cháiníocóra faoi RGFS agus a léirítear sa cheann eile dliteanas an 
cháiníocóra faoi fhoráil eile na nAchtanna), beidh an tionchar a bheidh ag an bhfógra cosantach bailí 

ag brath ar an measúnacht a fhaightear a bheith críochnaitheach: 
 

▪ Má chinntear ar deireadh seasamh le measúnacht na gCoimisinéirí Ioncaim faoi RGFS, beidh an 

cáiníocóir i dteideal na dtairbhí a ghabhann le fógra cosantach mar atá leagtha amach thuas. 
 

▪ Má chinntear ar deireadh seasamh le measúnacht na gCoimisinéirí Ioncaim bunaithe ar fhoráil 

seachas RGFS, ní bheidh aon tionchar ag an bhfógra cosantach ar an méid úis, ar an bpionós ná 

ar an bhformhuirear seachanta cánach a ghearrfar. 
 

 
3.5. Cad iad na hiarmhairtí atá i gceist sa chás go dtagann na Coimisinéirí Ioncaim ar 

an tuairim nach ndearnadh fógra cosantach bailí? 
 

Má thagann na Coimisinéirí Ioncaim ar an tuairim nárbh fhógra cosantach bailí é fógra a fuarthas, 

beidh ceithre phríomhiarmhairt ann do cháiníocóir: 
 

(i) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim fiosruithe a dhéanamh lasmuigh den tréimhse ama 

chaighdeánach do cháin ar leith, 
 

(ii) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim measúnachtaí a dhéanamh nó a leasú lasmuigh den tréimhse 

ama chaighdeánach do cháin ar leith, 
 

(iii) Beidh an dáta ar a mbeidh an cháin dlite ar an dáta ar a mbeadh an cháin dlite mura ndearnadh 

an t-idirbheart seachanta cánach, agus ní mí amháin tar éis dháta na measúnachta nó na 

measúnachta leasaithe, agus 
 

(iv) Beidh an cáiníocóir faoi réir formhuirear seachanta cánach má theip air an oibleagáid atá air faoi 

fhéinmheasúnacht RGFS a chur i bhfeidhm. 
 

 
3.5.1 Cad iad na cosaintí atá ann do cháiníocóir? 

 

Más rud é go ndéanann oifigeach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim fiosrú, nó go ndéanann sé 

measúnacht nó go leasaíonn sé measúnacht, ag am a gcreideann cáiníocóir go bhfuil cosc ar an 

oifigeach é sin a dhéanamh ann mar gheall go ndearnadh fógra cosantach bailí, féadfaidh an cáiníocóir 

achomharc a dhéanamh chuig na Coimisinéirí Achomhairc laistigh de 30 lá ó fhiosrú a bheith déanta 

ag an oifigeach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim nó laistigh de 30 lá ó dháta an fhógra faoi 

mheasúnacht nó faoi mheasúnacht leasaithe, de réir mar is infheidhme. 
 

 
3.6. Ní féidir aon rud ar bith a bhaint mar thátal as Fógra Cosantach 

 

Agus Fógra Cosantach á dhéanamh aige, comhdaíonn cáiníocóir Foirm PN1 gan dochar ar bith do cé 

acu a bhí nó nach raibh an t-idirbheart lena mbaineann ina idirbheart seachanta cánach. 
 

 
3.7. Cé hiad na daoine ar féidir leo Fógra Cosantach a dhéanamh? 

 

Is féidir le cáiníocóir fógra cosantach a dhéanamh nó is féidir le gníomhaire fógra cosantach a 

dhéanamh thar ceann cáiníocóra. 
 

 
3.8. Teorainneacha ama nach mór Fógra Cosantach a dhéanamh iontu 

 

Ní mór fógra cosantach a bheith faighte ag na Coimisinéirí Ioncaim laistigh de 90 lá ó thús an 

idirbhirt. 
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3.9. Fógraí cosantacha agus an córas um Nochtadh Sainordaitheach 
 

I bhformhór na gcásanna, ní bheidh cáiníocóir i dteideal leas a bhaint as na cosaintí a ghabhann le 

fógra cosantach a dhéanamh más idirbheart atá in-nochta do na Coimisinéirí Ioncaim faoin gCóras um 

Nochtadh Sainordaitheach (faoi Chaibidil 3 de Chuid 33 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997) é an 

t-idirbheart atá i gceist. 
 

I bhformhór na gcásanna, beidh sé ar eolas ag cáiníocóirí gur idirbheart in-nochta é an t-idirbheart atá 

á dhéanamh acu toisc go gcuirfidh Tionscnóir na scéime (de ghnáth, is é sin an comhairleoir atá ag cur 

comhairle ar an gcáiníocóir maidir leis an idirbheart) Uimhir Idirbhirt ar fáil dóibh, rud nach mór do  

na cáiníocóirí a chur isteach ina dtuairisceáin chánach ansin. 
 

Mar sin féin, más rud é nár cuireadh Uimhir Idirbhirt ar fáil do cháiníocóir ach go gcreideann sé gurbh 

idirbheart in-nochta é an t-idirbheart (tar éis dó comhairle a fháil ó chomhairleoir cánach 

neamhspleách, mar shampla), is féidir go mbeidh an cáiníocóir i dteideal na gcosaintí a ghabhann le 

fógra cosantach go fóill sa chás go bhfuil feidhm ag gach ceann de na himthosca seo a leanas. 
 

(i) Ba ag tionscnóir a bhí an t-idirbheart in-nochta, agus ní ag duine a rinne an t-idirbheart. I 

bhformhór na gcásanna, beidh sé d’oibleagáid ar an tionscnóir an nochtadh sainordaitheach a 

dhéanamh. Mar sin féin, is féidir gur ar cháiníocóir a bheidh an fhreagracht as an nochtadh 

sainordaitheach a dhéanamh sa chéad ásc sa chás go bhfuil an tionscnóir lonnaithe lasmuigh den 

tír, sa chás nach bhfuil aon tionscnóir ann nó sa chás go n-éilíonn an tionscnóir pribhléid 

ghairmiúil dlí. 
 

(ii) Níl uimhir idirbhirt ag an gcáiníocóir ar cheann amháin de na cúiseanna seo a leanas: 
 

a. níor chomhlíon an tionscnóir nó an margóir na hoibleagáidí atá orthu nochtadh 

sainordaitheach a dhéanamh nó 
 

b. níor sannadh aon uimhir idirbhirt ar bith mar gur nochtadh an t-idirbheart roimh an 23 

Deireadh Fómhair 2014. 
 

(iii) Soláthraíonn an cáiníocóir do na Coimisinéirí Ioncaim na sonraí uile faoin idirbheart, lena n- 

áirítear sonraí faoin duine a dhíol an t-idirbheart leis. Déantar é sin trí fhoirm chomhlánaithe 

um nochtadh sainordaitheach (Foirm MD7) a chur faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim. 
 

(iv) Soláthraíonn an cáiníocóir do na Coimisinéirí Ioncaim an fhaisnéis ar fad a bheidh ag teastáil 

uathu go réasúnta chun a chinneadh cé acu a fhéadfar nó nach bhféadfar pionós a fhorchur ar an 

tionscnóir nó ar an margóir de bharr gur theip air na hoibleagáidí atá air faoin gcóras um 

nochtadh sainordaitheach a chomhlíonadh gan moill réasúnta. 
 
 

Tugtar Nochtadh arna Thionscnamh ag an gCáiníocóir air sin. Féach Caibidil 8 den Chód Cleachtais 

maidir le hIniúchadh Cánach agus Idirghabhálacha Comhlíonta Eile le haghaidh tuilleadh sonraí. 
 

 
3.10. Iarmhairtí a bhaineann le hUimhir Idirbhirt a fháil tar éis Fógra Cosantach a 

dhéanamh 
 

Tá seans ann go ndéanfaidh cáiníocóir fógra cosantach agus go bhfaighidh sé Uimhir Idirbhirt ina 

dhiaidh sin óna chomhairleoir i dtaca leis an idirbheart sin. Is féidir leis sin eascairt as difríochtaí 

maidir le huainiú na spriocdhátaí faoi na forálacha iomchuí. Má fhaightear an uimhir sin roimh an dáta 

comhdúcháin tuairisceáin iomchuí (i gcás Fhoirm 11 nó Fhoirm CT1, de réir mar is cuí), beidh an 

fógra cosantach neamhbhailí. 
 

Tá seans ann nach bhfaighidh cáiníocóir amach nach bhfuil na cosaintí a ghabhann le fógra cosantach 

a chomhdú ar fáil dó ach amháin tar éis dó an Uimhir Idirbhirt a fháil. Má eascraíonn as an idirbheart 

buntáiste cánach nár éilíodh i dtuairisceán cánach go fóill, mar shampla, i bhFoirm 11, is féidir leis an 

gcáiníocóir roghnú féinmheasúnacht a dhéanamh de réir alt 811C agus gan an buntáiste cánach a 

éileamh. 

https://www.revenue.ie/ga/self-assessment-and-self-employment/documents/code-of-practice-revenue-audit.pdf
https://www.revenue.ie/ga/self-assessment-and-self-employment/documents/code-of-practice-revenue-audit.pdf
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Má bhaineann an buntáiste cánach le cáin ar comhdaíodh an tuairisceán inar éilíodh an buntáiste ina 

leith cheana féin, is féidir leis an gcáiníocóir smaoineamh faoi nochtadh seachanta cáilitheach a 

dhéanamh (féach Cuid 5), rud a laghdóidh an formhuirear seachanta cánach agus an t-ús a ghearrfar. 
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Cuid 4. Conas Fógra Cosantach a dhéanamh 
 

 
4.1. Na foirmeacha atá le comhlánú 

 

D’fhonn fógra iomlán a dhéanamh, ní mór fógra cosantach a dhéanamh ar an bhfoirm fhorordaithe, is 

é sin, Foirm PN1. 
 

 
4.2. Conas foirmeacha a fháil 
Is féidir cóipeanna de na Foirmeacha ábhartha a fháil ón Aonad Fógra Cosanta: 

 

 Fón: 01 6131587 nó do ghlaoiteoirí lasmuigh de Phoblacht na hÉireann + 353 1 6131587 

 Ar líne trí M'Fhiosruithe ar myaccount nó ROS; nó 

 Ar shuíomh gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim www.revenue.ie nasc díreach: Foirmeacha Fógra 

Cosanta 
 

 

 
4.3. Cén áit ar cheart Foirmeacha a sheoladh chuici 

Ba cheart gach foirm a sheoladh chuig an áit seo a leanas: 

Aonad Fógraí Cosanta 

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim 

Cásanna Móra - Rannóg na nDaoine Aonair Ard 

Teach Ballaugh 

73/79 Sráid an Mhóta Íochtarach 

Baile Átha Cliath 2 

D02 PX37 
 
 
 
4.4. An admhófar go bhfuarthas Foirmeacha? 

 

Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim iarracht a admháil go pras go bhfuarthas Foirmeacha PN1. 
 

Mar sin féin, ní chuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim tuairim in iúl sa deimhniú sin maidir le cé acu a bhí 

nó nach raibh an fógra ina fhógra cosantach bailí ná maidir le cé acu a bhí nó nach raibh an t-idirbheart 

ina idirbheart seachanta cánach. Níl sé i gceist le fógra cosantach cuireadh a thabhairt do na 

Coimisinéirí Ioncaim, ná iarraidh ar na Coimisinéirí Ioncaim, tuairim a chur in iúl maidir le cé acu atá 

nó nach bhfuil idirbheart ina idirbheart seachanta cánach. 
 
 
 
4.5. An fhaisnéis nach mór a fhógairt 

 

Ní mór an fhaisnéis seo a leanas a bheith ar áireamh i bhfógra cosantach bailí: 
 

▪ Ainm, Seoladh Baile/Seoladh Gnó agus Uimhir Thagartha Cánach an duine a bhfuil an fógra 

cosantach á dhéanamh aige nó a bhfuil an fógra cosantach á dhéanamh thar a cheann. 
 

▪ Ainm, Seoladh, Uimhir Theileafóin agus, más infheidhme, Uimhir Aitheantais Comhairleora 

Cánach (UACC) an duine a bhféadfar ceisteanna a chur air (murab ionann é agus an duine a 

bhfuil an fógra á dhéanamh aige). 

https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
https://www.revenue.ie/ga/self-assessment-and-self-employment/tax-avoidance/schemes-at-risk-of-revenue-investigation.aspx
https://www.revenue.ie/ga/self-assessment-and-self-employment/tax-avoidance/schemes-at-risk-of-revenue-investigation.aspx
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▪ Sonraí faoin Idirbheart – sonraí iomlána faoin idirbheart is ábhar don fhógra cosantach (lena n- 

áirítear aon chuid den idirbheart nach raibh déanta sular cuireadh an fógra cosantach isteach). 
 

▪ Forálacha ábhartha na nAchtanna – lántagairt d’fhorálacha na nAchtanna a mheasann an duine, 

a bhfuil an fógra cosantach á dhéanamh aige, nó a bhfuil an fógra cosantach á dhéanamh thar a 

cheann, a bheith ábhartha maidir leis an dóigh a ndéileáiltear chun críocha cánach leis an 

idirbheart. 
 

▪ An dóigh a bhfuil feidhm ag forálacha ábhartha na nAchtanna maidir leis an idirbheart – sonraí 

iomlána faoin dóigh, i dtuairim an duine a bhfuil an fógra cosantach á dhéanamh aige, nó a 

bhfuil an fógra cosantach á dhéanamh thar a cheann, a bhfuil feidhm, nó nach bhfuil feidhm, ag 

gach ceann de na forálacha ábhartha maidir leis an idirbheart. 
 

▪ An dóigh a bhfuil feidhm ag alt 811C maidir leis an idirbheart – sonraí faoin dóigh, i dtuairim  

an duine a bhfuil an fógra cosantach á dhéanamh aige, nó a bhfuil an fógra cosantach á 

dhéanamh thar a cheann, nach bhfuil feidhm ag alt 811C maidir leis an idirbheart. Is míniú é sin 

ar cén fáth a gcreideann cáiníocóir nach bhfuil feidhm ag alt 811C, agus míniú leordhóthanach á 

chur ar fáil ionas gur féidir leis na Coimisinéirí Ioncaim na cúiseanna sin a thuiscint.  Ba cheart  

a thabhairt faoi deara nach ionann is a rá gur comhlíonadh an ceanglas sin ar an mbonn gur thug 

cáiníocóir sonraí nua isteach le linn achomhairc agus ar an mbonn sin amháin. 
 

Ina theannta sin, ní mór cóipeanna de na doiciméid uile atá ábhartha maidir leis an idirbheart (e.g. 

conarthaí, pleananna cur chun feidhme, cumhachtaí aturnae, etc.) a bheith ar áireamh san fhógra 

cosantach.  Mura bhfuil conradh forghníomhaithe tráth a chuirtear Foirm PN1 isteach, caithfear leis an 

bhfógra cosantach mar fhógra cosantach iomlán a bhí faighte in am fad a bheidh an conradh curtha 

isteach laistigh de 30 lá óna fhorghníomhú. 
 

D’fhonn fógra cosantach iomlán a dhéanamh, ní mór aon fhaisnéis a iarrtar ar Fhoirm PN1 a bheith ar 

áireamh ann. 
 

 
4.6. Léirithe Amhrais (alt 811D(2)(a)) 

 

Sa chás gur sholáthair cáiníocóir sonraí iomlána faoin idirbheart i ‘léiriú amhrais’, foráiltear go 

sonrach leis an reachtaíocht nach ionann léiriú amhrais agus fógra cosantach bailí. Dá bhrí sin, ní 

thabharfar don cháiníocóir ceann ar bith de na cosaintí a ghabhann leis an meicníocht um fhógra 

cosantach. 
 

Ina theannta sin, ní thugtar le léiriú amhrais do cháiníocóirí ceann ar bith de na cosaintí a ghabhann ar 

shlí eile le léirithe amhrais má rinneadh é i dtaca le hidirbheart ina raibh an cáiníocóir ag gníomhú 

chun cáin a imghabháil nó a sheachaint (féach alt 959P(6)(c), mar shampla). 
 

 
4.7. Nochtadh Sainordaitheach (alt 817N(3)) 

 

Sa chás go soláthraíonn duine do na Coimisinéirí Ioncaim ‘faisnéis shonraithe’ mar a cheanglaítear 

faoin gcóras um Thuairisciú Sainordaitheach, leagtar amach go sonrach sa reachtaíocht nár cheart a 

mheas gurb ionann soláthar na faisnéise sin agus fógra cosantach a dhéanamh chun críocha alt 811D. 
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Cuid 5. Nochtadh Seachanta Cáilitheach 
 

 
Más rud é go ndearna cáiníocóir idirbheart seachanta cánach a tosaíodh tar éis an 23 Deireadh Fómhair 

2014, agus gur mian leis nochtadh seachanta cáilitheach a dhéanamh anois, treorófar cáiníocóirí chuig 

Alt 811D agus chuig Caibidil 8 den Chód Cleachtais maidir le hIniúchadh Cánach agus 

Idirghabhálacha Comhlíonta eile ó na Coimisinéirí Ioncaim, áit a bpléitear leis na cineálacha nochta 

sin. 


