
Tá treoir ar fáil chun cabhrú leat do Ráiteas Cáis a chomhlánú. Is féidir rochtain a fháil ar an treoir ar 
láithreán gréasáin an Choimisiúin Achomhairc Chánach, www.taxappeals.ie nó teagmháil a dhéanamh 
leis an gCoimisiún um Achomhairc Chánach ar an 01 6624530 agus seolfar cóip den treoir chugat. 

Má tá an fhoirm seo á comhlánú agat de láimh, bain úsáid as bloclitreacha. Is féidir doiciméad a iamh le heolas 
breise má theastaíonn spás uait chun tuilleadh a scríobh. 

 Cad é is Ráiteas Cáis ann? 
Is é an Ráiteas Cáis an chéad chéim eile den phróiseas achomhairc, tar éis d'Fhógra Achomhairc. 
Leagtar amach sa doiciméad seo na fíricí agus an fhianaise atá tú ag brath a chur i láthair mar thaca le 
d'achomharc. 

Roinn 1: Sonraí an achomharcóra 
Ainm an Achomharcóra:  
(duine aonair, cuideachta nó 
eagraíocht) 

UPSP / Uimhir Thagartha Cánach: 

Uimhir Thagartha Achomhairc Chánach:

Roinn 2: Sonraí Achomhairc 
 Cuir tic Sea / Ní hea de réir mar is gá. Sea Ní hea 
An bhfuil comhaontú ann, ar thaobh an pháirtí, go ndéanfaidh na 
Coimisinéirí Achomhairc cinneadh ar an achomharc gan éisteacht má 
mheastar sin a bheith infheidhme? 

Más gá éisteacht a bheith ann, an bhfuil sé ar intinn ag an bpáirtí ionadaíocht 
a bheith acu (i.e. Abhcóide/Aturnae/Gníomhaire Cánach)? 

Más gá éisteacht a bheith ann, deimhnigh le do thoil an mian leat é, nó 
cuid shonraithe de, a reáchtáil i gcúirt iata (i.e. go príobháideach)? 
Tabhair faoi deara, de réir réamhshocraithe, go reáchtáiltear gach éisteacht go 
poiblí mura n-iarrtar iad a reáchtáil i gcúirt iata. 

Más eol ag an am seo, tabhair meastachán ar fhad dóchúil éisteachta.. (m.sh. 
1/2 Lá, 1 lá, srl…) 
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Roinn 3: Breac-chuntas ar Fhíricí Ábhartha 
Déan cur síos ar na fíricí a bhaineann leis an ábhar atá faoi aighneas. 
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Roinn 4: Forálacha Reachtúla 

  Iarrtar ort liosta de na rannóga sa reachtaíocht a bhaineann le d'achomharc a chur san 
  áireamh, más eol duit iad. 

Roinn 5: Cásdlí 

Iarrtar ort liosta a chur isteach anseo den chásdlí ábhartha a mheasann tú a thacóidh le 
d'achomharc, má tá a fhios agat faoi aon chásdlí ábhartha. 



4 

Roinn 6: Faisnéis Fhorlíontach 

Tabhair mura miste leat aon eolas breise a mheasann tú a bheith ábhartha ag an am seo, agus a 
chabhróidh leis an gCoimisinéir Achomhairc. 

Cá seoltar an fhoirm seo ar ais chuige 
Nuair a bheidh sí comhlánaithe, seol an fhoirm seo ar ais chuig an gCoimisiún um Achomhairc 
Chánach, le cóip chuig an bpáirtí eile trí ríomhphost ag info@taxappeals.ie. 

Mura bhfuil tú in ann a chur isteach trí ríomhphost, seol ar aghaidh chuig an seoladh poist thíos. Ní 
mór duit cóip den ábhar seo a chur ar fáil don pháirtí eile freisin. 

An Coimisiún um Achomhairc 

Chánach  

Cúirt Mhic Liam  

Clós Líosain  

Baile Átha Cliath 2, D02 YW24 

mailto:info@taxappeals.ie
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