
NOCHTADH SAINORDAITHEACH 
IDIRBHEART ÁIRITHE 

(TIONSCNÓIRÍ)

I gcomhréir le Caibidil 3 de Chuid 33 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 agus leis Na 
Rialacháin um Nochtadh Sainordaitheach Idirbheart Áirithe 2011 (I.R. Uimh. 7 de 2011)

Ba chóir do thionscnóir an fhoirm seo a chomhlánú agus nochtadh á dhéanamh de réir alt 817E 
den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997,

 agus an fhoirm a sheoladh ar ais chuig:-

 An tAonad um Nochtadh Sainordaitheach Úsáid Inmheánach Amháin
	 Oifig	na	gCoimisinéirí	Ioncaim
	 Rannán	na	gCásanna	Móra	 Uimh. Thag. MD:
	 Teach	Ballaugh
	 73	-	79	Sráid	an	Mhóta	Íocht	 Dáta a fuarthas:
	 Baile	Átha	Cliath	2

Ní mór an fhoirm chomhlánaithe a fháil taobh istigh de 5 lá tar éis an dáta chuí (mar a shainítear in 
alt 817D den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997).
Cuirfear in iúl go pras go bhfuarthas foirm chomlánaithe.

Tá treoir maidir le nochtadh a dhéanamh ar fáil ag www.revenue.ie

1. Sonraí an Tionscnóra (líon isteach i mBLOCLITREACHA)

Ainm Iomlán: 

Seoladh Gnó:

R-phost:

Uimhir Theileafóin:

Uimhir Aitheantais Comhairleora Cánach (UACC) más cuí:

Uimhir Thagartha Cánach (Féach Nóta 1):

Foirm MD1

1
RPC003373_GA_WB_L_1

http://www.revenue.ie/ga


2. Cur Síos Sonraithe

 Ar an liosta thíos, sonraigh an cur síos sonraithe a bhaineann leis an idirbheart seo. Más cuí níos  
 mó ná cur síos amháin, sonraigh gach cur síos cuí:

Rúndacht (Rial. 7) Scéimeanna Caillteanais - Cuideachtaí (Rial. 12)

Táillí (Rial. 9)   Scéimeanna Fostaíochta (Rial. 13)

Táirgí Cánach Caighdeánaithe (Rial. 10) Ioncam isteach i Scéimeanna Caipitil (Rial. 14)

Scéimeanna Caillteanais - Daoine Aonair Ioncam isteach i Scéimeanna Bronntanais   
(Rial.11)     (Rial.15)
 

3. Sonraí Idirbhirt

 3.1. Ainm (más ann dó) a thugtar ar an idirbheart:

 3.2. Dáta Cuí:  L L M M B B B B

 3.3. Achoimre ar an idirbheart:

Uimh. Thag. MD:

Úsáid Inmheánach Amháin
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 3.4. Mionchur Síos
   Mionsonraí iomlána de gach gné den idirbheart is ábhar don nochtadh. Ba cheart gur leor 
   an fhaisnéis a chuirtear ar fáil chun cur ar acmhainn na gCoimisinéirí Ioncaim tuiscint go 
   beacht cén dóigh a n-oibríonn nó a mbeartaítear go n-oibreodh an scéim. (Má tá tuilleadh 
   spáis de dhíth, lean ar aghaidh ar Fhoirm MD3 (leathanach leanúna))

4. Forálacha Cuí na nAchtanna (Féach Nóta 2)

 Tagairt iomlán d’fhorálacha na nAchtanna a mheastar a bheith cuí do chóireáil an idirbhirt chun 
 críocha cánach:
 (Má tá tuilleadh spáis de dhíth, lean ar aghaidh ar Fhoirm MD3 (leathanach leanúna))
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Uimh. Thag. MD:

Úsáid Inmheánach Amháin



5. An Dóigh a mBaineann Forálacha Cuí na nAchtanna leis an Idirbheart 

 Sonraí iomlána faoin dóigh a mbaineann nó nach mbaineann gach ceann d’fhorálacha cuí na 
 nAchtanna a dtagraítear dóibh thuas don idirbheart de réir thuairim an tionscnóra.
 (Má tá tuilleadh spáis de dhíth, lean ar aghaidh ar Fhoirm MD3 (leathanach leanúna))

6. Dearbhú

 Dearbhaím, ar feadh m’eolais agus mo thuairime, go bhfuil na sonraí atá curtha ar fáil agam ar  
 an fhoirm seo agus ar aon leathanach leanúna fíor comhlán.

 Síniú:
   
 Ainm an tSínitheora:
 (líon isteach i
 mBLOCLITREACHA)

 Cáil an tSínitheora:

 Dáta:     L L M M B B B B

 Líon na bhFoirmeacha MD3 (leathanach leanúna) a úsáideadh:
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Uimh. Thag. MD:

Úsáid Inmheánach Amháin



NÓTAÍ

Nóta 1.

Sainítear Uimhir Thagartha Cánach in alt 817D den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 mar a 
leanas:

 l	i gcás duine aonair, uimhir PSP an duine, agus 

 l	i ngach cás eile -

   - an uimhir thagartha atá sonraithe in aon tuairisceán ar ioncam nó i bhfógra
    measúnachta a eisíonn na Coimisinéirí Ioncaim chuig an duine, nó

   - uimhir chlárúcháin an duine chun críocha cánach breisluacha.

Nóta 2.

Sainítear na hAchtanna in alt 817D den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 mar a leanas:

 l na hAchtanna Cánacha,

 l na hAchtanna um Cháin Ghnóthachan Caipitiúil,

 l Cuid 18A den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997,

 l an tAcht Comhdhlúite Cánach Breisluacha 2010 agus na hachtacháin lena leasaítear agus 
  lena leathnaítear an tAcht sin,

 l an tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003 agus na hachtacháin lena leasaítear 
  agus lena leathnaítear an tAcht sin,

 l an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999 agus na hachtacháin lena leasaítear agus 
  lena leathnaítear an tAcht sin,

 l na reachtanna a bhaineann le dleachtanna máil agus bainistiú na ndleachtanna sin,

agus aon ionstraimí arna ndéanamh faoin gcéanna agus aon ionstraimí arna ndéanamh faoi aon 
achtú eile a bhaineann le cáin.

5


