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Seimineár Gréasáin/Físeán 
 

Tá seimineár gréasáin ina léirítear conas an fhoirm VAT RTD a chomhlánú ar 
ROS le fáil ar ár láithreán gréasáin. Cliceáil anseo le féachaint ar an bhfíseán. 

 

 

Tuairisceán Bliantúil ar Shonraí Trádála CBL (RTD) 

Caithfidh gach uile scoil atá cláraithe le haghaidh an CBL Tuairisceán ar Shonraí Trádála 

(RTD) a chomhlánú gach bliain. Bíonn sé sin dlite ag an am céanna leis an tuairisceán 

deireanach CBL, a chomhlánaítear ag deireadh do bhliana cuntasaíochta. D’fhormhór na 

scoileanna, is é sin an tuairisceán a bhaineann leis an tréimhse ó mhí Iúil chuig mí Lúnasa, a 

bhíonn dlite faoin 23 Meán Fómhair. Ba cheart go mbeadh beireadh na bliana cuntasaíochta 

CBL i gcomhréir le deireadh bhliain chuntasaíochta na scoile, arb ionann é agus an 31 

Lúnasa. Chun Deireadh na bliana cúntasaíochta ó thaobh CBL de a athrú, Iarr ar na 

Coimisinéirí Ioncaim trí moChursaí chun e a athrú. 

Má bhí tionscadal tógála nó deisithe ar bun agat i gcaitheamh na bliana, b’fhéidir gur íoc tú 

CBL. Murar íoc tú CBL, beidh ort tuairisceán ‘0’ ar shonraí trádála a chur isteach fós féin. 

Caithfear an tuairisceán ar shonraí trádála (RTD) a chur isteach trí Sheirbhís ar Líne na 

gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). 

 

Más é an 31 Lúnasa do dheireadh bliana cuntasaíochta ó thaobh CBL de, tar éis duit do 

thuairisceán VAT3 a dhéanamh do mhí Iúil/mí Lúnasa, tabharfar ar aghaidh chuig scáileán 

ionchuir i gcomhair an tuairisceáin ar shonraí trádála (RTD). 

Roghnaigh ‘chuir’ nuair a fhiafraítear díot ar chuir tú earraí/seirbhísí ar fáil. 

Gabháil scáileáin 1: An fhoirm VAT RTD ar ROS

https://www.fssu.ie/primary/training/fssu-training-videos/vat-return-of-trading-details-rtd/


Ullmhúchán sula ndéanfar an fhoirm VAT RTD a chomhdú 

Sula ndéanfaidh tú an VAT RTD a chomhlánú ar ROS, ba cheart duit an tábla thíos a 

chomhlánú leis an CBL a cuireadh ar ais sna tuairisceáin dhémhíosúla CBL 3. 
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IOMLÁN AN CBL   

Luach an tSonraisc (Iomlán an CBL roinn 

ar 

13.5 agus iolraigh 
faoi 100.) 
€ = Luach an 
tSonraisc 

(Iomlán an CBL 
roinnte ar 23 agus 
iolraithe faoi 100.) 

€ = Luach an 
tSonraisc 



An fhoirm VAT RTD a chomhlánú ar ROS 

Gabháil scáileáin 2: An ndearna tú earraí agus/nó seirbhísí a sholáthar 

 

➢ Má d’íoc tú CBL i rith na bliana agus go raibh an córas frithmhuirir CBL i bhfeidhm agat 

ba cheart duit tic a chur le “RINNE”, féach ar ghabháil scáileáin 2 thíos 

➢ Sa bhosca ACS, cuir isteach iomlán na sonrasc (roimh CBL) ag 13.5%, de réir 

mar a ríomhtar sa tábla achomair thuas. Beidh tromlach na sonrasc ar an ráta sin 

➢ Sa bhosca P1, cuir isteach iomlán na sonrasc (roimh CBL) ag 23%, de réir mar a 

ríomhtar sa tábla achomair thuas. 

 

Gabháil scáileáin 3: Cliceáil ar ‘Níl’ sna codanna eile go léir den fhoirm VAT RTD 

 

Cliceáil ar 

Cliceáil ar 

Cliceáil ar 



Seat scáileáin 4: 

MURA ndearna tú CBL a íoc i mbliana NÍ MÓR DUIT tic a chur sa bhosca amhail 

an seat scáileáin thíos 

 

Lean ar aghaidh ach ‘Sínigh agus Cuir Isteach’ a roghnú. 

 
 

Má bhíonn tuilleadh eolais uait, cuir r-phost chuig primary@fssu.ie 

nó cuir glao ar 01 910 4020 
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