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Clárúchán Cánach don Scéim Tabhartas Carthanúil (CDS)
FAOISEAMH CÁNACH DO THABHARTAIS LE CARTHANAIS INCHÁILITHE 

AGUS COMHLACHTAÍ EILE CEADAITHE

Ba chóir an fhoirm chomhlánaithe a chur ar aghaidh ar ríomhphost le M’Fhiosruithe, ar fáil trí 
ROS nó mochúrsaí. Cuirfear ar an eolas thú nuair a bheidh do chlárúchán don Scéim Tabhartas 
Carthanúil críochnaithe. 

(*) Ainm an Chomhlachta 
Ceadaithe  

(*) Ainm

(*) Seoladh Ríomhphoist

(*) Uimhir Fóin 

(*) Post sa Chomhlacht 
Ceadaithe  

Uimhir Rolla

(*) Uimhir Clárúcháin Cánach

(*) Seoladh  
(Eircode san áireamh)

Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus feidhmíonn rialuithe custam. Iarrann na Coimisinéirí 
Ioncaim sonraí pearsanta áirithe chun na críocha seo agus chun críocha feidhmeanna reachtúla eile mar a shannann 
an tOireachtas. Féadtar do chuid sonraí pearsanta a mhalartú le Ranna eile Rialtais agus le gníomhaireachtaí eile i 
gcúinsí áirithe nuair atá foráil dó seo sa dlí. Tá sonraí iomlána faoi pholasaí cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim 
ar fáil ar an leathanach Príobháideachas ar www.revenue.ie ar a bhfuil sonraí faoin gcaoi a mbainfidh muid úsáid as 
do chearta mar dhuine is ábhar do shonraí. Tá sonraí an pholasaí seo ar fáil i bhformáid cóipe crua ach é a iarraidh.

Tá tuilleadh eolais ar an Scéim Tabhartas Carthanúil ar fáil:
Ónár suíomh idirlín:    www.revenue.ie  
Fón:       01 738 3688 

Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

IS RÉIMSÍ RIACHTANACHA IAD GACH RÉIMSE A BHFUIL RÉILTÍN(*) LEIS

Ní mór do chomhlachtaí atá ag déanamh iarratas leis na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh 
clárúchán cánach don Scéim Tabhartas Carthanúil an méid seo a leanas a dhéanamh:

• a bheith ina chomhlacht ceadaithe chun críocha Alt 848A de réir Sceideal 26A den Acht 
Comhdhlúite Cánacha, 1997, agus 

• nuair is cuí, díolúine chánach do charthanais (uimhir CHY nó uimhir DCHY) a bheith acu 
ar feadh dhá bhliain ar a laghad roimh dháta an iarratais seo.

Uimhir CHY / DCHY 

https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/ros-help/getting-started-on-ros/registering-for-ros/myaccount-users.aspx
https://www.revenue.ie/ga/search.aspx?q=Privacy
https://www.revenue.ie/ga/search.aspx?q=Privacy
https://www.revenue.ie/ga/companies-and-charities/charities-and-sports-bodies/charitable-donation-scheme/index.aspx
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