FOIRM EII 1 - FORLÍONTACH
Faoiseamh i leith infheistíochta i dtrádálacha corpraithe faoi Chuid 16 den
Acht Comhdhlúite Cánacha (ACC), 1997
FORLÍONTACH
Ráiteas agus dearbhú de réir bhrí ailt 501(3) agus 501(5) den ACC, 1997
Nuair a bheidh an fhoirm seo comhlánaithe ina hiomláine, ba chóir í a sheoladh chuig:
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
An Brainse Dreasachtaí
An Foirgneamh Stampála
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2
D02 HW86
Féadtar aon chlúdach litreach a úsáid agus scríobh “Saorphost” os cionn an tseolta. Ní theastaíonn
stampa.
De rogha air sin féadtar é a sheoladh chuig eiiadmin@revenue.ie trí moChúrsaí nó trí ROS.
Féach ar na Nótaí ar leathanach 3 sula ndéanann tú an fhoirm a chomhlánú.
Aon iarratais nach bhfuil na cáipéisí iarrtha tacaíochta san áireamh iontu, caithfear leo mar iarratas
neamhiomlán. Aon iarratais i dtaca le heisiúintí scaireanna ar 2 Samhain 2017 nó dá éis, caithfear leo
mar iarratais neamhiomlána sa chás nach gcomhlánaítear an fhoirm fhorlíontach seo.

7.

Sonraí scairshealbhóirí nua – scairshealbhóirí ceangailte

7.1.

An bhfuil aon cheann díobh seo a leanas, go díreach nó go hindíreach, ag aon
scairshealbhóir a bhfuil an faoiseamh á éileamh ina leith:

7.1.1. Scairchaipiteal in aon chuideachta sa ghnóthas [alt 497(4)(a)]

Tá

Níl

7.1.2. Caipiteal iasachta in aon chuideachta sa ghnóthas [alt 492(4)(b)]

Tá

Níl

7.1.3. Cumhacht vótála sa ghnóthas [alt 492(4)(c)]

Tá

Níl

7.2.1. Scairchaipiteal in aon chuideachta sa ghnóthas [alt 492(4)(a)]

Tá

Níl

7.2.2. Caipiteal iasachta in aon chuideachta sa ghnóthas [alt 494(4)(b)

Tá

Níl

7.2.3. Cumhacht vótála sa ghnóthas [alt 492(4)(c)]

Tá

Níl

7.2.

7.3.

An bhfuil aon cheann díobh seo a leanas, go díreach nó go hindíreach, ag aon
chomhlach de chuid scairshealbhóra a bhfuil an faoiseamh á éileamh ina leith

An bhfuil aon scairshealbhóir, a bhfuil an faoiseamh á éileamh ina leith, nó aon chomhlach
de chuid scairshealbhóra dá leithéid, i dteideal ceann díobh seo a fháil:

7.3.1. Scairchaipiteal in aon chuideachta sa ghnóthas [alt 492(4)(a)]

Tá

Níl

7.3.2. Caipiteal iasachta in aon chuideachta sa ghnóthas [alt 492(4)(b)

Tá

Níl

7.3.3. Cumhacht vótála sa ghnóthas [alt 492(4)(c)]

Tá

Níl

7.4.

Ar fhoirceannadh na cuideachta, an mbeadh aon scairshealbhóir, a
bhfuil an faoiseamh á éileamh ina leith, nó aon chomhlach de chuid
scairshealbhóra dá leithéid, i dteideal aon sócmhainní de chuid na
cuideachta a fháil a bheadh ar fáil lena dháileadh i measc sealbhóirí
cothromais [alt 492(6)].
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Bheadh

Ní
bheadh

Más fhreagraí diúltacha a bhí ar cheisteanna 7.1 go 7.4, bog ar aghaidh chuig ceist 7.8.
7.5. Sa chás go bhfuil scaireanna sa ghnóthas ag scairshealbhóir, a bhfuil faoiseamh
á éileamh ina leith, nó ag comhlach de chuid scairshealbhóra dá leithéid, an
Is
scaireanna iad a deonaíodh faoiseamh faoi Alt 16 den ACC, 1997 ina leith iad? ea
7.6. Más freagra dearfach a tugadh do cheist 7.5, le linn tréimhse dar tús 2
bhliain roimh dháta eisiúna na scaireanna (nó dáta an chorpraithe más
cuideachta nua-chorpraithe í) agus dar críoch 4 bliana tar éis dháta eisiúna
Beidh
na scaireanna, an mbeidh an gnóthas faoi smacht an scairshealbhóra a
bhfuil an faoiseamh á lorg ina leith, nó faoi smacht duine ceangailte leis an
scairshealbhóir sin
7.7. Más freagra diúltach a thugtar do cheist 7.5
7.7.1. an bhfuarthas na scaireanna ar bhunú na cuideachta, roimh aon
Fuarthas
scaireanna eile a bheith eisithe, agus
7.7.2. nuair a eisíodh na scaireanna, an raibh tús curtha ag an gcuideachta, nó an
Bhí
raibh ullmhúcháin déanta le tús a chur le haon ghnó a reáchtáil
7.8. Doiciméid le ceangal

Ní
hea
Ní
bheidh

Ní
bhfuarthas
Ní
raibh

7.8.1. Liosta iomlán na ndaoine a bhfuil acu scairchaipiteal, caipiteal iasachta, cearta vótála nó cearta
chun sócmhainní ar fhoirceannadh na cuideachta, agus sonraí maidir lena scairchaipiteal &rl.

7.8.2. Más freagra dearfach a thugtar ar cheist 7.5, tabhair sonraí faoin bhfaoiseamh roimhe

7.8.3. Más freagra dearfach a thugtar ar cheist 7.7, tabhair sonraí faoin uair a fuarthas na scaireanna
agus cén uair a cuireadh tús le gníomhaíochtaí ullmhúcháin na cuideachta.

Dearbhú
Dearbhaím ar feadh m’eolais agus mo thuairime:
(i) go bhfuil an t-eolas go léir ar an bhfoirm fhorlíontach seo cruinn;
(ii) nach bhfuil aon rud tarlaithe, ná níl coinne leis go dtarlóidh aon rud a laghdódh an méid
faoisimh atá ar fáil d’aon duine de na scairshealbhóirí, a bhfuil faoiseamh á lorg ina leith; agus
Dearbhaím, má tharlaíonn aon imeacht is cúis le faoiseamh a tharraingt siar, ina iomláine nó i bpáirt,
nach mór don chuideachta agus d’aon duine atá ceangailte leis an gcuideachta a bhfuil eolas acu
i leith na himeachta, faoi alt 503(1) agus alt (503(2) den ACC, 1997, é sin a chur ar an eolas do na
Coimisinéirí Ioncaim laistigh de 60 lá.
Admhaím má fhaightear amach go bhfuil eolas ar an ráiteas seo bréagach nó míthreorach, go mbeidh
an chuideachta faoi dhliteanas pionós €4,000 a íoc faoi alt 501(6) den ACC, 1997.
Síniú
Cáil: Rúnaí na Cuideachta
Dáta L L M M B B B B

Ainm
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Nótaí.
1. Ní mór an Fhoirm EII 1 a bheith comhlánaithe chun cur isteach ar fhaoiseamh faoin Dreasacht
Fostaíochta agus Infheistíochta. I gcás eisiúintí scaireanna ar 2 Samhain 2017 nó dá éis, ní
mór an fhoirm seo a chomhlánú chomh maith.
2. Chun críocha na foirme seo:
a.

Folaíonn comhlach:
i. fear céile, bean chéile, páirtí sibhialta, sinsear, dírshliochtach, deartháir nó
deirfiúr,
ii. páirtnéir (i bpáirtnéireacht),
iii. iontaobhaithe de chuid aon iontaobhas teaghlaigh

b.

Folaíonn caipiteal iasachta aon fhiachas a thabhaíonn an chuideachta, mar
shampla
i.

i leith airgead a fhaightear ar iasacht nó sócmhainní caipitil a fhaightear, nó

ii. i leith aon chirt chun ioncam a bunaíodh i bhfabhar na cuideachta a ghlacadh.
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Tuilleadh Eolais

Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim
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