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IARRATAS AR DHÍOLÚINE CHÁNACH DO CHARTHANAIS

IS RÉIMSÍ RIACHTANACHA IAD GACH RÉIMSE A BHFUIL RÉILTÍN (*) LEIS
Mura ndéantar na réimsí riachtanacha a chomhlánú, seolfar an fhoirm ar ais gan
athbhreithniú a bheith déanta air.

A. AITHEANTAS

1.Ainm an Charthanais *

4.Ainm an Chomhfhreagraí *

2.Ainm Trádála (más infheidhmithe)

5.Ról an Chomhfhreagraí *

3.Príomhsheoladh an Charthanais *
(Eircode san áireamh)

6.Seoladh Comhfhreagrais

7.Uimhir Tagartha Cánach *

8.Uimhir Clárúcháin Carthanais *

9.Dáta Bunaithe

10.Uimhir Fóin *

11.Seoladh ríomhphoist *

12.Seoladh an tsuímh idirlín

13. Cé acu de na ceannteidil charthanais seo a leanas a dhéanann an cur síos is fearr ar na
gníomhaíochtaí atá ar bun, nó le bheith ar bun, ag an gcomhlacht iarratais? *
Cur chun cinn an Reiligiúin

Cur chun cinn an Oideachais

Faoiseamh Bochtanais

Cuspóirí eile chun Leasa an Phobail

14.Cineál an Charthanais
Cuideachta Chorpraithe

15. Iarratas roimhe seo ar Dhíolúine
Is ea

Tag:

Ní hea

Comhlachas Neamhchorpraithe
Eile
16.Príomhchuspóir (arna cheadú ag an Rialálaí Carthanas)
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B. SONRAÍ NA NOIFIGEACH/IONTAOBHAITHE/STIÚRTHÓIRÍ *
Tabhair liosta de na daoine aonair a bheidh freagrach as an gcarthanas a reáchtáil, is é sin
iontaobhaithe, oifigigh, stiúrthóirí (má tá breis agus ceathrar ann, tabhair na sonraí ar leathanach ar
leithligh). Má tá baint nó ceangal ag aon duine de na daoine ar an liosta, le carthanas eile, bíodh sé
anois nó roimhe seo, cuir na sonraí ar fáil.
Tabhair do d’aire nach bhféadann aon duine de na hOifigigh/Stiúrthóirí/Iontaobhaithe a bheith
fostaithe agat nó a bheith ag fáil luach saothair nó leas ón gcarthanas iarratais.
Ainm

Ainm

Seoladh

Seoladh

Slí Bheatha

Slí Bheatha

Uimhir PSP

Uimhir PSP

Ainm

Ainm

Seoladh

Seoladh

Slí Bheatha

Slí Bheatha

Uimhir PSP

Uimhir PSP

C. AIRGEADAS AGUS MAOINIÚ

1. Sonraí Cuntais Bainc
Cuir sonraí ar fáil faoi na cuntais bhainc ina gcoinnítear airgead na heagraíochta *
Ainm agus Seoladh na hInstitiúide Airgeadais

Cineál an
Chuntais

Uimhir an
Chuntais

2. Maoiniú
Ioncam Bliantúil (€)

Caiteachas Bliantúil (€)

3. Trádáil
(a) Teastaíonn díolúine ar leithligh i ndáil le gníomhaíochtaí trádála. Más mian leat cur isteach
ar dhíolúine dá leithéid, ceangail ráiteas ina léirítear an chaoi a ndéanfaidh sé cuspóirí an
charthanais a chur chun cinn.
(b) Má tá an carthanas dulta i mbun aon ghníomhaíochtaí trádála cheana féin, ceangail na sonraí
leis seo.

D. CÁIPÉISÍ TACAÍOCHTA
Cinntigh go bhfuil na doiciméid seo a leanas ceangailte agat mar thacaíocht do d’iarratas:
Cuntas airgeadais is déanaí nó sonraí do phleananna airgeadais *
Ráiteas maidir le do ghníomhaíochtaí agus pleananna amach anseo *
Cóip de bhunreacht do charthanais *

E. DEARBHÚ *
Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ainm agus seoladh aon charthanais dar deonaíodh díolúine ó
cháin a chur ar fáil d’aon duine. Féadtar faisnéis a chur ar fáil don Údarás Rialála Carthanas, de
réir mar is cuí.
Deimhníodh go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha ceart
Tíolactha thar ceann an charthanais ag:
Ainm
Post sa
Charthanas
Seoladh

F. TÍOLACADH IARRATAS
Ba chóir an fhoirm seo agus gach iatán cuí a sheoladh leis an ríomhphost in M’Fhiosruithe.

Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

