
 

Éileamh ar Aisíocaíocht ar Cháin Bhreisluacha (CBL) arna tabhú ar ór 

faoi Alt 90 den Acht Comhdhlúite Cánach Breisluacha 2010 
 

1. Sonraí an Chomhlachta ina Éilitheoir 

Comhlánaigh an chuid seo i mBLOCLITREACHA 

Ainm: 

Seoladh: 

(Eircode san 

áireamh) 

 
 

UPSP / Uimhir Thagartha Cánach: 

Seoladh 

Ríomhphoist: Uimhir Theileafóin: 

 
2. Achoimre ar an Éileamh 

 
Méid Iomlán an Éilimh 

 

Cuir tic  le do thoil leis an bhforáil den Acht Cánach Breisluacha, 2010, arna leasú, faoina bhfuil an tÉileamh 

seo á dhéanamh: 

Alt 90, .i. aisíocaíochtaí CBL ar ór seachas ór infheistíochta a rinneadh an t-ór sin a chlaochlú ina dhiaidh 

sin ina ór infheistíochta agus a sholáthraítear ina dhiaidh sin mar dhíolmhaithe ó CBL. 

Alt 90, .i. aisíocaíochtaí CBL arna tabhú ar sheirbhísí lena n-áirítear athrú ar fhoirm, meáchan nó íonacht an 

óir, agus ór infheistíochta san áireamh, agus a sholáthraítear ina dhiaidh sin mar dhíolmhaithe ó CBL. 

Alt 90, .i. aisíocaíochtaí CBL arna tabhú ar earraí agus ar sheirbhísí a bhaineann le táirgeadh óir 

infheistíochta, a sholáthraítear ina dhiaidh sin mar dhíolmhaithe ó CBL. 

Alt 90, .i. aisíocaíochtaí CBL arna tabhú ar earraí agus ar sheirbhísí a bhaineann le claochlú óir 

infheistíochta, a sholáthraítear ina dhiaidh sin mar dhíolmhaithe ó CBL. 

Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas Bainc (IBAN) (Uasfhad: 34 carachtar) 
 

 

Cód Aitheantais Bainc (BIC) (Uasfhad: 11 carachtar) 
 

 
 

Ainm Shealbhóir an 

Chuntais 

Ainm & 

Seoladh an Bhainc 
 
 
 
 
 

ÚSÁID OIFIGIÚIL AMHÁIN 
 

 

 

1. Uimh. an 
Bharántais: 

2. Scrúdaithe ag: 
 

3. Seiceáilte ag: 

4. Méid Ceadaithe: 
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Uimh. an 
Chustaiméara: 

Ar: 
 

Ar: 
 

 
VAT 90 Bealtaine 2022 

1 

€ 

€ 

/ / 

/ / 
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Cur síos ar an Ór Infheistíochta (lena n-áirítear, nuair is infheidhme, foirm, meáchan, cainníocht, íonacht 

agus aon ghnéithe sainiúla eile): 
 

 
 

Costas an Óir don Cheannaitheoir: 
 

 

3. Dearbhú 
 

Is féidir pionós a ghearradh ar dhuine ar bith a thugann ráiteas bréagach go feasach ar mhaithe le haisíocaíocht CBL 

a fháil. Scrios na roghanna malartacha sa chló trom thíos, de réir mar is cuí, agus ansin sínigh an dearbhú thíos má 

tá tú sásta go bhfuil sé cruinn. 

Dearbhaím / Dearbhaímid leis seo - 

 
(a) nílim / nílimid cláraithe, ná níl orm / orainn clárú, le haghaidh CBL; 

(b) nílim / nílimid i dteideal aisíocaíocht a fháil i leith an CBL arna éileamh faoi fhoráil eile ar bith den Acht Cánach 

Breisluacha, 2010, nó d’Acht nó d’ionstraim eile ar bith arna dhéanamh nó arna déanamh faoi reacht arna riar 

ag na Coimisinéirí Ioncaim; agus 
 

(c) tá na sonraí go léir arna soláthar san fhoirm seo cruinn agus ceart ar feadh m’eolais / ár n-eolais agus mo 

thuairime / ár dtuairime. 

Síniú 
 

Stádas 

Dáta 

 

Le comhlánú mura síníonn an t-éilitheoir (iniaigh d’údarás chun síniú ar a s(h)on) 

 
TÁBHACHTACH – Léigh na nótaí seo roimh d’éileamh a sheoladh isteach 

 

1. Ní mór éilimh ar aisíocaíocht a dhéanamh laistigh de cheithre bliana ó dheireadh na tréimhse incháinithe lena 

mbaineann. Is iad Eanáir / Feabhra, Márta / Aibreán, Bealtaine / Meitheamh, Iúil / Lúnasa, Meán Fómhair / 

Deireadh Fómhair, Samhain / Nollaig gach bliain na tréimhsí incháinithe. 

 

2. Deimhnigh an méid seo a leanas roimh an fhoirm éilimh seo a chur isteach: 

 
• go bhfuil codanna 1 go 4 comhlánaithe agat, lena n-áirítear síniú an dearbhaithe i gcuid 3 agus go bhfuil an 

t-údarás chun síniú iniata agat nuair is cuí; 

 
• go bhfuil an doiciméadúchán tacaíochta uile ceangailte, .i. 

 
• má tá an t-éileamh ar aisíocaíocht á dhéanamh faoi Alt 90, na sonra(i)sc bunaidh a eisíodh maidir le 

doiciméad / doiciméid iompórtála nó ceannaigh arna n-eisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim agus ina léirítear 

códuimhir / códuimhreacha na gCoimisinéirí Ioncaim maidir leis an iompórtáil agus na sonraisc bunaidh a 

eisíodh i leith na seirbhísí claochlaithe agus an doiciméad/na doiciméid bunaidh a eisíodh maidir leis an ór 

infheistíochta díolmhaithe a sholáthar; 

 
• má tá an t-éileamh ar aisíocaíocht á dhéanamh faoi Alt 90, na sonra(i)sc bunaidh a eisíodh maidir leis na 

seirbhísí claochlaithe agus an doiciméad / na doiciméid bunaidh a eisíodh maidir leis an ór infheistíochta 

díolmhaithe a sholáthar; 

 
• má tá an t-éileamh ar aisíocaíocht á dhéanamh faoi Alt 90, sonra(i)sc bunaidh a eisíodh maidir le hearraí 

a sholáthar agus na sonraisc bunaidh a eisíodh maidir leis na seirbhísí táirgthe / claochlaithe agus an 

doiciméad / na doiciméid bunaidh a eisíodh maidir le soláthar an óir infheistíochta díolmhaithe; 

 
• go bhfuil na sonraí soléite, dátaithe agus go léirítear an méid CBL iontu, mar aon le hainm, seoladh agus uimhir 

CBL an tsoláthraí agus cur síos imleor ar na hearraí agus na seirbhísí lena mbaineann. 

 
• go bhfuil fótachóipeanna de dhoiciméadúchán tacaíochta lena n-áirítear sonraisc ceangailte más mian 

leat na doiciméid bunaidh a fháil ar ais. 

€ 

/ / 
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4. Sonraí an Éilimh 
Comhlánaigh Codanna A, B agus / nó C, de réir mar is cuí. Mura bhfuil go leor spáis agat úsáid bileog 

bhreise le do thoil 

 

CUID A:  ÉILEAMH DE BHUN ALT 90 DEN ACHT CÁNACH BREISLUACHA, 2010 

Sonraí maidir leis an ór a bhfuil an aisíocaíocht CBL á héileamh ina leith 

 

Maidir leis an ór a bhfuil an aisíocaíocht á héileamh ina leith: (Cuir tic  sa bhosca cuí) 

 
Ar ceannaíodh in Éirinn é? 

 
An bhfuarthas laistigh den Chomhphobal é? 

Ar iompórtáladh isteach go hÉirinn é? 

Ainm an tSoláthraí: 

 
Seoladh an tSoláthraí: 

 

Uimhir Chlárúcháin CBL (más ann di) an 
tSoláthraí: 

 
An Dáta ar Ceannaíodh é / ar a bhFuarthas é Laistigh den 
Chomhphobal / ar Iompórtáladh é: 

Dáta Eisiúna an tSonraisc: 
 

Cur síos ar an Ór (m.sh. foirm, meáchan, cainníocht): 

Costas an Óir gan CBL: 

Méid an CBL a tabhaíodh: 
 

Costas iomlán an Óir (.i. agus CBL san áireamh): 
 

Sonraí maidir le hór a chlaochlú ina Ór Infheistíochta 

Ainm na Seirbhíse 

Claochlaithe: 
 

Seoladh na Seirbhíse 

Claochlaithe: 
 

Uimhir Chlárúcháin CBL (más ann di) na 

Seirbhíse Claochlaithe: 
 

Cur Síos ar Sheirbhísí Claochlaithe (m.sh. athrú ar fhoirm, ar mheáchan nó ar íonacht): 
 

 
 

Dáta Soláthair na Seirbhísí Claochlaithe: 

Dáta Eisiúna an tSonraisc: 

Costas na Seirbhísí Claochlaithe gan CBL san áireamh: 

 
Méid an CBL a tabhaíodh: 

 

Costas Iomlán Sholáthar na Seirbhísí Claochlaithe 
(CBL san áireamh): 

/ / 

/ / 

€ 

€ 

€ 

/ / 

/ / 

€ 

€ 

€ 
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Sonraí maidir le Soláthar Óir Infheistíochta Dhíolmhaithe 
 

Ainm an Cheannaitheora: 

Seoladh an Cheannaitheora: 

Uimhir Chlárúcháin CBL (más ann di) an 
Cheannaitheora: 

 
Dáta Soláthair: 

 
Cur síos ar an Ór Infheistíochta (lena n-áirítear, nuair is infheidhme, foirm, meáchan, cainníocht, íonacht agus aon 

ghnéithe sainiúla eile): 
 

 
 

Costas an Óir don Cheannaitheoir: 

 
CUID B:  ÉILEAMH DE BHUN ALT 90 DEN ACHT CÁNACH BREISLUACHA, 2010 

Sonraí na seirbhísí a bhfuil an aisíocaíocht á héileamh ina leith 

Ainm na Seirbhíse 
Claochlaithe: 

Seoladh na Seirbhíse 
Claochlaithe: 

 

Uimhir Chlárúcháin CBL (más ann di) na 
Seirbhíse Claochlaithe: 

 

Cur Síos ar Sheirbhísí Claochlaithe (m.sh. athrú ar fhoirm, ar mheáchan nó ar íonacht): 
 

 
 
Dáta Soláthair na Seirbhísí Claochlaithe: 

Dáta Eisiúna an tSonraisc: 

Costas na Seirbhísí Claochlaithe gan CBL san áireamh 
 

Méid an CBL a tabhaíodh: 
 
Costas Iomlán Sholáthar na Seirbhísí Claochlaithe (CBL san 
áireamh): 

Sonraí maidir le soláthar Óir Infheistíochta dhíolmhaithe 
 

Ainm an Cheannaitheora: 

Seoladh an Cheannaitheora: 

Uimhir Chlárúcháin CBL (más ann di) an 
Cheannaitheora: 

Dáta Soláthair: 
 

Cur síos ar an Ór Infheistíochta (lena n-áirítear, nuair is infheidhme, foirm, meáchan, cainníocht, íonacht agus aon 

ghnéithe sainiúla eile): 
 

 
 

Costas an Óir don Cheannaitheoir: 

/ / 

€ 

/ / 

/ / 

€ 

€ 

€ 

/ / 

€ 
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CUID C:  ÉILEAMH DE BHUN ALT 90 

Sonraí na n-earraí a bhaineann le táirgeadh Óir Infheistíochta / le hór a chlaochlú ina Ór Infheistíochta 

Maidir leis na hearraí: (Cuir tic  sa bhosca cuí) 

 
Ar ceannaíodh in Éirinn é? 

 

An bhfuarthas laistigh den Chomhphobal é? 

Ar iompórtáladh isteach go hÉirinn é? 

Ainm an tSoláthraí: 

Seoladh an tSoláthraí: 

Uimhir Chlárúcháin CBL (más ann di) an 
tSoláthraí: 

An Dáta ar Ceannaíodh é/ar a bhFuarthas é Laistigh den 
Chomhphobal/ar Iompórtáladh é: 

Dáta Eisiúna an tSonraisc: 
 

Cur síos ar na hEarraí: 

Costas na nEarraí gan CBL: 

Méid an CBL a tabhaíodh: 

Costas iomlán na nEarraí (.i. CBL san áireamh): 
 

Sonraí na Seirbhísí a bhaineann le táirgeadh Óir Infheistíochta / le hór a chlaochlú ina Ór Infheistíochta 
 

Ainm an tSoláthraí: 

 

Seoladh an tSoláthraí: 
 

Uimhir Chlárúcháin CBL (más ann di) an 
tSoláthraí: 

 

Dáta Soláthair 
 

Dáta Eisiúna an tSonraisc: 

Cur síos ar na Seirbhísí lena mbaineann: 
 

 
 

Costas na Seirbhíse / Seirbhísí gan CBL san áireamh 
 

Méid an CBL a tabhaíodh: 

 
Costas Iomlán na Seirbhísí (CBL san áireamh): 

 

Sonraí na Seirbhísí a bhaineann le táirgeadh Óir Infheistíochta / le hór a chlaochlú ina Ór Infheistíochta 
 

Ainm an tSoláthraí: 

 

Seoladh an tSoláthraí: 
 

Uimhir Chlárúcháin CBL (más ann di) an 
tSoláthraí: 

Dáta Soláthair: 

/ / 

/ / 

€ 

€ 

€ 

/ / 

/ / 

€ 

€ 

€ 

/ / 



VAT 90 6 Deartha ag Lárionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim  

Is mar threoir amháin a thugtar an t-eolas sa doiciméad seo agus ní comhairle ghairmiúil í, ná comhairle dlí. Níor chóir 

glacadh leis go bhfuil an treoir cuimsitheach ná go dtugatar freagra críochnaitheach ann ar gach cás. 

 
Ba cheart foirmeacha éilimh, mar aon le doiciméadúchán tacaíochta (lena n-áirítear fótachóipeanna, nuair is cuí) a 

sheoladh ar ais chuig: 

 
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, 

Rannán an Ard-Bhailitheora, 

Rannán na nAisíocaíochtaí CBL Neamhchláraithe, 

Teach an tSáirséalaigh, 

Sráid Phroinséis, 

Luimneach, 

V94 R972 

 
Teileafón: +353 61 488 060 

 

 
Is féidir tuilleadh cóipeanna den fhoirm seo a fhail ón seoladh thuas nó a íoslódáil ó 

láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim: www.revenue.ie 

 
Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus feidhmíonn rialuithe Custam. Iarrann na Coimisinéirí 

Ioncaim ar chustaiméirí sonraí pearsanta áirithe a chur ar fáil chun na críocha seo agus chun críocha feidhmeanna 

reachtúla áirithe eile de réir mar a shannann an tOireachtas. Féadfaidh sé go ndéanfar do shonraí pearsanta a mhalartú 

le Ranna agus Gníomhaireachtaí eile Rialtais i gcúinsí áirithe nuair a fhoráiltear é seo le dlí. Tá polasaí cosanta sonraí na 

gCoimisinéirí Ioncaim agus eolas ar do chearta cosanta sonraí le fáil ar www.revenue.ie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.revenue.ie/ga/index.html
https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx?lang=ga

