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Tá treoir ar fáil chun cabhrú leat d'Fhógra Achomhairc a chomhlánú. Is féidir leat teacht ar an treoir 
sin ar láithreán gréasáin an Choimisiúin um Achomhairc Chánach, www.taxappeals.ie 

Comhlánaigh an fhoirm seo ar do ríomhaire, le do thoil, agus seol ar ais í chuig an gCoimisiún um 
Achomhairc Chánach trí ríomhphost info@taxappeals.ie. Níl gá an fhoirm seo a phriontáil. 

Molaimid duit an fhoirm PDF a íoslódáil chuig do ríomhaire ar dtús, agus ansin í a oscailt agus í a 
chomhlánú. Is féidir eolas a chlóscríobh go díreach isteach i ngach réimse. Is féidir leat do chuid sonraí 
a shábháil agus an comhad a oscailt arís níos déanaí chun faisnéis bhreise a mhodhnú nó a iontráil. 

Tá réimsí marcáilte le * 
éigeantach 

Cuireann an Fógra 
Achomhairc tús le 
próiseas d'achomhairc. 

Má dhéantar an t-iarratas 
thar ceann cuideachta / 
eagraíochta, tabhair ainm 
iomlán agus sonraí 
teagmhála, lena n-áirítear 
seoladh ríomhphoist, an 
duine sa chuideachta nó 
san eagraíocht a 
chuireann an t-iarratas 
agus sonraí a bpoist 
laistigh den chuideachta 
nó den eagraíocht. 

Achomhairc Dhéanacha. 
Ba cheart achomhairc a 
dhéanamh laistigh de 30 lá 
ón Measúnú / Cinneadh ó 
na Coimisinéirí Ioncaim / 
ón mBiúró um 
Shócmhainní Coiriúla. Má 
tá tú ag cur isteach an 
achomharc seo 
tar éis an spriocdháta sin, 
féach an nóta maidir le 
Fógra Achomharc 
Déanach a chur isteach, ag 
deireadh na foirme seo. 

Cuid 1: Sonraí an achomharcóra 

Cineál Achomharcóra 

Teideal 

Céadainm* 

Sloinne* 

Cuideachta / Ainm na hEagraíochta 

PSP/Uimhir Thagartha Cánach 
Achomharcóra * 
Maidir le hAchomhairc CCF, 
tabhair Uimhir Chláraithe Feithiclí 

Sonraí Teagmhála 

Seoladh Líne 1* 

Seoladh Líne 2* 

Seoladh Líne 3 

Seoladh Líne 4 

Seoladh Ríomhphoist an Achomharcóra 

Uimhir Theileafóin Teagmhála an 
Achomharcóra 

http://www.taxappeals.ie/
mailto:info@taxappeals.ie
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Má tá an t-iarratas á chur 
isteach ag ionadaí thar 
ceann achomharcóra, cuir 
faoi iamh foirm údaraithe i 
scríbhinn ón 
achomharcóir.. 

Beidh an Coimisiún um 
Achomhairc Chánach i 
gcomhfhreagras leat trí 
ríomhphost a úsáid mura 
gcuireann tú a mhalairt in 
iúl 

Cuid 2: Sonraí ionadaí an achomharcóra 
Ní cheanglaítear an chuid seo a chomhlánú má tá tú ag déanamh 

ionadaíochta duit féin 

Teideal Ionadaí 

Céadainm Ionadaí 

Sloinne Ionadaí 

Eagraíocht Ionadaí 

Sonraí Teagmhála Ionadaí 

Seoladh Ionadaí Líne 1 

Seoladh Ionadaí Líne 2 

Seoladh Ionadaí Líne 3 

Seoladh Ionadaí Líne 4 

Seoladh Ríomhphoist Ionadaí 

Uimhir Theileafóin Teagmhála 
Ionadaí 

Cuid 3: An Modh Teagmhála is Fearr 

An aontaíonn tú gur féidir leis an 
gCoimisiún um Achomhairc 
Chánach teagmháil a dhéanamh 
leat trí ríomhphost chun 
comhfhreagras a dhéanamh leat? 

(Seolfar comhfhreagras trí ríomhphost a 
úsáid mura gcuirtear a mhalairt in iúl) 
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Má tá achomhairc á 
ndéanamh agat i gcoinne 
measúnuithe nó cinntí ó 
na Coimisinéirí Ioncaim 
agus ón mBiúró um 
Shócmhainní Coiriúla 
araon ní mór iad sin a 
chur isteach ar 
fhoirmeacha ar leith. 

Más mian leat achomharc 
a dhéanamh ar níos mó ná 
cinneadh nó socrú amháin 
maidir le hábhair 
ghaolmhara cuir isteach 
iad ar fhoirm amháin. Ba 
chóir ábhair 
neamhghaolmhara a chur 
isteach ar fhoirmeacha ar 
leith. 

Ní mór duit an cineál 
cánach atá á 
achomharc a chur in 
iúl, m.sh. cáin ioncaim, 
etc. 

Is é an méid cánach atá á 
achomharc an méid 
cánach atá faoi dhíospóid 
leis na Coimisinéirí 
Ioncaim 

Má tá tú ag déanamh 
achomhairc ar iliomad 
Measúnuithe CCF, 
comhlánaigh Fógra 
Achomhairc ar leith 
le haghaidh gach 
Achomhairc CCF 

Cuid 4: Sonraí maidir le hÁbhar 
Inachomhairc 

Cén eagraíocht óna bhfuarthas 
d'Fhógra Measúnachta(í)/ Cinntí(í)? * 

Measúnú/ Cinneadh 1* 

Dáta Fhógra an Mheasúnaithe/ Chinnidh* 

Cén cineál cánach atá á achomharc?* 
(roghnaigh iliomad cineálacha más gá) 

Cáin 1:* 

Cáin 2: 

Cáin 3: 

Cáin 4: 

Má tá achomharc á déanamh agat ar 
cháin bhreise, nó má roghnaigh tú 
'Eile' sa cheist roimhe seo, tabhair 
mionsonraí breise? 
Cén bhliain lena mbaineann an Measúnú/ 
Cinneadh? * 

An bhfuil achomharc á dhéanamh ar 
shuim airgid?* 
Cá mhéad cánach atá á achomharc? 
(Más infheidhme) 

Measúnú/ Cinneadh 2 
(comhlánaigh má tá tú ag déanamh achomhairc ar 2 chinneadh ar leith, seachas sin téigh 
chuig Alt 5) 

Dáta Fhógra an Measúnaithe/ Chinnidh 

Cén cineál cánach atá á achomharc? 
(roghnaigh iliomad cineálacha más gá) 

Cáin 1: 

Cáin 2: 

Cáin 3: 

Cáin 4: 

Má tá achomharc á dhéanamh agat 
ar cháin bhreise, nó má roghnaigh tú 
'Eile' sa cheist roimhe seo, tabhair 
mionsonraí breise? 
Cén bhliain lena mbaineann an Measúnú/ 
Cinneadh? 

An bhfuil achomharc á dhéanamh ar 
shuim airgid? 
Cá mhéad cánach atá á achomharc? 
(Más infheidhme) 
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Measúnú/ Cinneadh 3 
(comhlánaigh má tá tú ag déanamh achomhairc ar 3 chinneadh ar leith, seachas sin, téigh chuig 
Alt 5) 

Dáta Fhógra an Mheasúnaithe/ Chinnidh 

Cén cineál cánach atá á achomharc? 
(roghnaigh iliomad cineálacha más gá) 

Cáin 1: 

Cáin 2: 

Cáin 3: 

Cáin 4: 

Má tá achomharc á déanamh agat ar cháin 
bhreise, nó má roghnaigh tú 'Eile' sa cheist 
roimhe seo, tabhair mionsonraí breise? 

Cén bhliain lena mbaineann an Measúnú/ 
Cinneadh? 

An bhfuil achomharc á dhéanamh ar shuim 
airgid? 
Cá mhéad cánach atá á achomharc? 
(Más infheidhme) 

Measúnú/ Cinneadh 4 
(comhlánaigh má tá tú ag déanamh achomhairc ar 4 chinneadh ar leith, seachas sin, téigh chuig 
Alt 5) 

Dáta Fhógra an Mheasúnaithe/ Chinnidh 

Cén cineál cánach atá á achomharc? 
(roghnaigh iliomad cineálacha más gá) 

Cáin 1: 

Cáin 2: 

Cáin 3: 

Cáin 4: 

Má tá achomharc á déanamh agat ar cháin 
bhreise, nó má roghnaigh tú 'Eile' sa cheist 
roimhe seo, tabhair mionsonraí breise? 

Cén bhliain lena mbaineann an Measúnú/ 
Cinneadh? 

An bhfuil achomharc á dhéanamh ar shuim 
airgid? 
Cá mhéad cánach atá á achomharc? 
(Más infheidhme) 



NOA005 

Ba chóir duit cur síos a 
dhéanamh ar an gcúis 
nach n-aontaíonn tú le 
measúnú nó le cinneadh 
na gCoimisinéirí Ioncaim 

Má bhaineann 
d'achomharc le níos mó ná 
saincheist amháin faoi 
dhíospóid, ní mór duit a 
mhíniú cén fáth nach n-
aontaíonn tú le gach ceann 

Féadfaidh sé nach mbeidh 
tú in ann brath ar aon 
fhorais achomhairc nach 
bhfuil san Áireamh san 
Fhógra Achomhairc seo 

Is féidir leat doiciméad 
a iamh má theastaíonn 
níos mó spáis uait chun 
scríobh 

Tá treoir maidir le forais 
achomhairc a 
shainaithint san áireamh 
sa Nóta Treorach ar 
Fhógra Achomhairc a 
chomhlánú ag 
www.taxappeals.ie 

Cuid 5: Forais achomhairc 

Leag amach forais d'achomhairc ar shlí go mbeidh na Coimisinéirí Achomhairc 
in ann na forais sin a thuiscint. 

Tá sé tábhachtach go dtugann tú faoi deara nach féidir leat brath ar aon fhoras 
le linn an phróisis achomhairc nach bhfuil leagtha amach san fhoirm seo, ach 
amháin má chinneann na Coimisinéirí Achomhairc nach mbeifeá in ann é a lua 
go réasúnta 

http://www.taxappeals.ie/
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Ní gá an fhoirm seo a 
phriontáil agus ainm a 
shíniú. Is féidir é a 
chomhlánú go digiteach, 
lena n-áirítear an rannán 
thíos 

Sa chás go mbíonn 
deacrachtaí agat an fhoirm 
a chomhlánú, seol 
ríomhphost le 
d’fhiosrúchán chuig 
info@taxappeals.ie 

Clóscríobh d'ainm 
iomlán *: 

Dáta *: 

Próiseálann an Coimisiún um Achomhairc Chánach faisnéis phearsanta fút i gcomhthéacs imeachtaí an Achomhairc Chánach 

Cuid 6: Sonraí Dearbhaithe 

Ar iamh tú cóip den fhógra ó na Coimisinéirí 
Ioncaim/ón mBiúró um Shócmhainní Coiriúla (fógra 
measúnaithe nó litir chinnidh dheiridh) a bhfuil 
achomharc á dhéanamh agat ina leith?* 

Má tá an fhoirm seo á líonadh ag achomharcóir: 

Údaraím don ionadaí atá ainmnithe in alt 2 
ionadaíocht a dhéanamh dom chun gach críche sna 
himeachtaí seo. Tuigim go ndéanfaidh an Coimisiún 
um Achomhairc Chánach cumarsáid le m'ionadaí 
maidir leis an ábhar seo* 
(roghnaigh "N/B" mura bhfuil feidhm ag an gceist seo) 

Má tá an fhoirm seo á líonadh ag ionadaí: 

Deimhním gur mise ionadaí cuícheaptha an 
achomharcóra ainmnithe san ábhar seo agus tá 
údarú scríofa sínithe ag an achomharcóir chuige sin 
iata agam leis seo* 
(roghnaigh "N/B" mura bhfuil feidhm ag an gceist seo) 

Deimhním, agus an Fógra Achomhairc seo á 
chomhlánú agam chuig an gCoimisiún um 
Achomhairc Chánach, go gcreidim go bhfuil an 
fhaisnéis atá tugtha agam san fhoirm seo fíor 
chomh fada agus is eol dom* 

mailto:info@taxappeals.ie
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Cén áit a seoltar an fhoirm 

Sábháil agus seol an fhoirm seo mar chomhad PDF, agus ceangail aon 
doiciméid bhreise mar dhoiciméid ar leith leis an ríomhphost (ná déan an 
fhoirm seo a chumasc le doiciméid eile. 

Seol ríomhphost leis an bhfoirm chomhlánaithe agus doiciméid bhreise 
chuig: info@taxappeals.ie 
Nuair a chuirtear isteach ar ríomhphost é, ní gá cóipeanna de d'aighneachtaí 
a sheoladh chugainn tríd an bpost. 

Má tá cinneadh déanta agat nár cheart dúinn comhfhreagras a dhéanamh 
leat trí ríomhphost a úsáid, ba cheart duit d'Fhógra Achomhairc agus 
doiciméid ghaolmhara a phostáil chuig an seoladh seo a leanas: 

An Coimisiún um Achomhairc Chánach 
Cúirt Mhic Liam  
Clós Líosain  
Baile Átha Cliath 2 
D02 YW24 

Ní mór duit an Fógra 
Achomhairc a chur 
isteach tráth nach 
déanaí ná 30 lá ón dáta 
ar an bhfógra 
measúnaithe nó ar an 
teorainn ama atá 
leagtha amach i litir 
chinnidh na 
gCoimisinéirí Ioncaim 

Mura gcuireann tú an 
Fógra Achomhairc 
isteach laistigh den 
teorainn ama luaite, ba 
cheart duit foirm Fógra 
Achomhairc Déanach a 
chomhlánú 

Fógra maidir le hAchomhairc Dhéanacha 
Ba cheart achomhairc chuig an TAC a dhéanamh laistigh de 30 lá ó dháta 
Fhógra an Mheasúnaithe / an Chinnidh ó na Coimisinéirí Ioncaim / ón mBiúró 
um Shócmhainní Coiriúla. Féadfar glacadh fós le hachomhairc a rinneadh tar 
éis 30 lá ar choinníoll go ndeimhníonn tú (1) conas a cuireadh bac ort trí 
neamhláithreacht, breoiteacht, nó cúis réasúnach eile, an t-achomharc a 
dhéanamh laistigh den tréimhse shonraithe, agus (2) an t-achomharc a 
dhéanamh gan mhoill mhíréasúnta. Bain úsáid as an mbosca thíos chun an 
fhaisnéis sin a chur ar fáil, más infheidhme. 

Is féidir eolas breise ar achomhairc dhéanacha, lena n-áirítear iad siúd a 
thaisctear tar éis 13 mhí ó dháta an Mheasúnaithe/an Chinnidh, a fháil ar an 
rannán 'Fógra Achomhairc' dár láithreán gréasáin. www.taxappeals.ie 

mailto:info@taxappeals.ie
mailto:info@taxappeals.ie
http://www.taxappeals.ie/
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Na Chéad Chéimeanna Eile 

Déanfaidh an Coimisiún Achomhairc Chánach: 

• Seiceáil ar do chuid sonraí agus d'fhéadfadh sé tuilleadh eolais a iarraidh
ort

• Comhfhreagras leat chun na chéad chéimeanna eile a dheimhniú
• Próiseálann an Coimisiún um Achomhairc Chánach faisnéis phearsanta fút i

gcomhthéacs imeachtaí achomhairc chánach
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