
NOCHTADH ÉIGEANTACH I 
LEITH IDIRBHEARTA ÁIRITHE 

(TIONSCNÓIRÍ) 

De réir fhorálacha Chaibidil 3 de Chuid 33 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997
Ba chóir an foirm seo a bheith comhlánaithe ag tionscnóir, ag déanamh nochta faoi Alt 817E den 
Acht Comhdhlúite Cánacha 1997,  
 

 agus é a sheoladh ar ais chuig:-

 Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim 
 An tAonad um Nochtadh Éigeantach
 Cásanna Móra – Rannóg na nDaoine Aonair Ardrachmais
 Teach Ballaugh
 73/79 Sráid an Mhóta Íochtarach
 Baile Átha Cliath 2
 D02 PX37

Ní mór an fhoirm chomhlánaithe a bheith faighte taobh istigh de 5 lá tar éis an dáta ábhartha (mar 
a shainmhínítear in alt 817D den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997).
Tabharfar admháil go pras go bhfuarthas an fhoirm chomhlánaithe.

Tá tuilleadh eolais maidir le nochtadh a dhéanamh ar fáil ar www.revenue.ie

1. Sonraí an Tionscnóra (Comhlánaigh in mBLOCLITREACHA)

Ainm Iomlán: 

Seoladh Gnó:
(Eircode san áireamh)

Seoladh ríomhphoist, más ann:

Uimhir Fóin:

Uimhir Aitheantais an Ghníomhaire Cánach (TAIN), más cuí:

Uimhir Tagartha Cánach (Féach Nóta 1):

Foirm MD1

1
RPC012851_GA_WB_L_1

Uimhir an Idirbhirt:

Dáta a Fuarthas:

Úsáid Oifigiúil Amháin



2. Cur Síos Sonraithe

 Ón liosta seo a leanas, sonraigh an cur síos sonraithe a bhaineann leis an idirbheart seo.   
 Sa chás go bhfuil feidhm ag níos mó ná cur síos amháin, sonraigh gach cur síos den chineál  
 sin:

Uimhir an 
Idirbhirt:

Úsáid Oifigiúil Amháin
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3. Sonraí Idirbhirt

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

 3.2. Dáta Ábhartha:  

 3.3. Achoimre ar an idirbheart:

Rúndacht (Alt 817DA(2)) Scéimeanna Fostaíochta (Alt 
817DA(7))

Táillí (Alt 817DA(3)) Ioncam isteach i Scéimeanna Caipitil 
(Alt 817DA(8))

Táirgí Cánach Caighdeánaithe (Alt 
817DA(4))

Ioncam isteach i Scéimeanna 
Bronntanais (Alt 817DA(9))

Scéimeanna Caillteanais – Daoine 
Aonair (Alt 817DA(5))

Iontaobhais lánroghnacha (Alt 
817DA(10))

Scéimeanna Caillteanais - Cuideachtaí 
(Alt 817DA(6))

L L M M B B B B



 3.4. Cur Síos Mionsonraithe
   Sonraí iomlána faoi gach gné den idirbheart atá mar ábhar don nochtadh seo. Ba chóir a  
   dhóthain eolais a bheith curtha ar fáil ionas go bhféadann na Coimisinéirí Ioncaim   
   a thuiscint go cruinn an chaoi a bhfeidhmíonn an scéim nó an chaoi ar chóir go mbeadh  
   sé ag feidhmiú. (Má tá níos mó spáis ag teastáil, lean ar aghaidh ar Fhoirm MD3  
   (bileog leanúna))
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4. Forálacha cuí na nAchtanna (Féach Nóta 2)

 Tagairt iomlán d'fhorálacha na nAchtanna a mheastar atá bainteach le cánachas an idirbhirt   
 chun críocha cánach:
 (Má tá níos mó spáis ag teastáil, lean ar aghaidh ar Fhoirm MD3 (bileog leanúna))

Uimhir an 
Idirbhirt:

Úsáid Oifigiúil Amháin



5. Cén chaoi a dtéann forálacha cuí na nAchtanna i bhfeidhm ar an idirbheart

 Sonraí iomlána maidir le cén chaoi, i dtuairim an tionscnóra, a bhaineann nó nach mbaineann  
 gach ceann d’fhorálacha cuí na nAchtanna dá dtagraítear thuas leis an idirbheart.
 (Má tá níos mó spáis ag teastáil, lean ar aghaidh ar Fhoirm MD3 (bileog leanúna))
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6. Dearbhú

 Tá an t-eolas tugtha ar an bhfoirm seo agus ar aon bhileoga leanúna fíor agus ceart ar feadh  
 m’eolais agus mo thuairime.

 Síniú:
   
 Ainm an tSínitheora:
 (comhlánaigh in  
 BLOCLITREACHA)
 

 An cháil ina bhfuil an  
 síniú á déanamh:

 Dáta:     

 Líon na bhFoirmeacha MD2 (Bileoga Leanúna) a úsáideadh:

L L M M B B B B

Uimhir an 
Idirbhirt:

Úsáid Oifigiúil Amháin



NÓTAÍ

Nóta 1.
Tugtar sainmhíniú ar Uimhir Tagartha Cánach in Alt 817D den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 
mar seo a leanas:

	l	i gcás duine aonair, UPSP an duine aonair, agus 

	l	in aon chás eile -

   - an uimhir tagartha a luaitear ar aon fhoirm tuairisceán ioncaim nó fógra um measúnú 
eisithe chuig an duine ag na Coimisinéirí Ioncaim, nó

   - uimhir chláraithe an duine chun críocha cánach breisluacha.

Nóta 2.
Tugtar sainmhíniú ar na hAchtanna in Alt 817D den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 mar seo a 
leanas:

	 l	na hAchtanna Cánach,

	 l	na hAchtanna um Cháin Gnóthachan Caipitiúil,

	 l	Cuid 18D den Acht Comhdhlúite Cánach, 1997,

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

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

	 l	an tAcht Comhdhlúite Dleachta Stampa, 1999 agus leis na hachtacháin lena leasaítear nó 
lena leathnaítear an tAcht sin,

	 l	na reachtanna atá bainteach leis na dualgais máil agus bainistiú na ndualgas sin
  agus aon ionstraim a dhéantar faoi agus aon ionstraimí déanta faoi aon achtachán eile a 
bhaineann le cáin.

Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus feidhmíonn rialuithe custam. 
Iarrann na Coimisinéirí Ioncaim sonraí pearsanta áirithe chun na críocha seo agus chun críocha 
feidhmeanna reachtúla eile mar a shannann an tOireachtas. Féadtar do chuid sonraí pearsanta 
a mhalartú le Ranna eile Rialtais agus le gníomhaireachtaí eile i gcúinsí áirithe nuair atá foráil dó 
seo sa dlí. Tá sonraí iomlána faoi pholasaí cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim ar fáil ar an 
leathanach Príobháideachas ar www.revenue.ie ar a bhfuil sonraí faoin gcaoi a mbainfidh muid 
úsáid as do chearta mar dhuine is ábhar do shonraí. Tá sonraí an pholasaí seo ar fáil i bhformáid 
cóipe crua ach é a iarraidh.

Ní comhairle ghairmiúil atá sa doiciméad seo ach treoir amháin, agus níor cheart a mheas gur 
comhairle dhlíthiúil é ach an oiread. Níor chóir glacadh leis gur treoir chuimsitheach é, ná go 
dtugann sé freagra cinntitheach i ngach cás.
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https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx?lang=ga
https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx?lang=ga
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