CHY AUTH

Iarratas chuig na Coimisinéirí Ioncaim ar Údarú mar ‘Carthanas Incháilithe’ chun
críocha Alt 848A den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 (Tabhartais do Charthanais
Incháilithe agus Comhlachtaí Ceadaithe Eile)
Cuid 1 le comhlánú ag an gcarthanas atá ag déanamh an iarratais. Ní mór do charthanais a
dhéanann iarratas díolúine do charthanais (Uimhir CHY) a bheith acu nó fógra i leith dearbhú
(Uimhir DCHY) a bheith acu ar feadh dhá bhliain ar a laghad roimh dháta an iarratais ar údarú. Tá
an tÚdarú ag Cuid 2 le comhlánú ag Aonad na nDíolúintí Carthanais agus Spóirt.
IS RÉIMSÍ RIACHTANACHA IAD GACH RÉIMSE A BHFUIL RÉILTÍN(*) LEO

Cuid 1

Ainm an Charthanais*

Seoladh*
(Eircode san áireamh)

Uimhir CHY/DCHY*

Uimhir Tagartha Cánach*

Dáta a deonaíodh an
díolúine do charthanais
(LLMMBBBB)
Uimhir Cláraithe
Carthanais*
Ainm*
Ról sa Charthanas*
Ríomhphost*
Dáta (LLMMBBBB)

Uimhir Fhóin
i rith an lae.

Ba chóir an fhoirm seo agus gach doiciméad cuí a sheoladh chuig Aonad na nDíolúintí Carthanais
agus Spóirt tríd an seirbhís shlán M’Fhiosruithe atá ar fáil ar ROS.

Cuid 2
Tá an carthanas thuasluaite údaraithe mar ‘Carthanas Incháilithe’ chun críocha Alt 848A
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.
Dáta

(LLMMBBBB)

Síniú
ar son na gCoimisinéirí Ioncaim

Stampa Oifigiúil

Bailí go dtí

RPC012413_GA_WB_L_1

Eisítear an t-údarú seo chun críocha na scéime faoisimh cánach thuasluaite do thabhartais do
charthanais incháilithe amháin agus fanfaidh sé bailí don tréimhse atá luaite mura dtarraingíonn
an tAonad Carthanas agus Díolúintí Spóirt siar é ar dháta níos luaithe. I gcás amhras ar bith,
féadtar dearbhú ar bhailíocht aon údaraithe a fháil trí teagmháil a dhéanamh leis an Aonad
Carthanas agus Díolúintí Spóirt.
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 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 a bhfuil sonraí faoin gcaoi a mbainfidh muid úsáid as do chearta
mar dhuine is ábhar do shonraí. Féadtar teacht ar ag www.revenue.ie. Tá sonraí an pholasaí seo
ar fáil i bhformáid cóipe crua ach é a iarraidh.

