IARRATAS AR FHÓGRA CINNTIÚCHÁIN

MURA NDÉANTAR NA RÉIMSÍ RIACHTANACHA A CHOMHLÁNÚ, SEOLFAR AN FHOIRM AR AIS GAN
ATHBHREITHNIÚ A BHEITH DÉANTA AIR

A. AITHEANTAS
1.
2.

Ainm an Chomhlachta
Aon ainm eile is infheidhmithe,
ainm trádála, mar shampla

3.

Ainm an Chomhfhreagraí

4.

Post and Chomhfhreagraí, m.sh.
cathaoirleach, rúnaí, cuntasóir,
dlíodóir, mar shampla

5.

Príomhsheoladh an Charthanais

Tabhair do d'aire: Níl leor uimhir
bosca poist
6.

Príomhuimhir Fóin

7.

Uimhir facs

8.

Seoladh ríomhphoist (má tá sé
ar fáil)

9.

Seoladh suíomh gréasáin
(má tá sé ar fáil)

10. Seoladh an Chomhfhreagraí
(Má tá sé éagsúil ó 5 thuas)

11.

An bhfuil fostaithe ag an eagraíocht:
a) sa Stát seo.

Tá

Níl

b) sa Stát Cónaitheachta

Tá

Níl

12. Sonraí faoi chlárúchán an charthanais i Stát na Cónaitheachta.

13. Sonraí an chlárúcháin cánach agus na díolúine cánach i Stát na Cónaitheachta.
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14. Uimhir tagartha cánach arna eisiúint ag na
Coimisinéirí Ioncaim in Éirinn.
15.
(a) 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?
(Féach Nóta 3, Leathanach 2 ar an mBileog Eolais)
•
Faoiseamh Bochtanais
•

Cur chun cinn an Oideachais

•

Cur chun cinn Reiligiúin

•

Cuspóirí eile chun tairbhe an Phobail.

(b) Cuir achoimre ghearr ar fáil, é sin nó ceangail tuairisc leis ina ndéantar cur síos ar na
gníomhaíochtaí atá/a bheidh ar bun ag an eagraíocht chun a phríomhchuspóirí a chur
chun cinn agus de réir mar atá leagtha amach ina Ionstraim Rialála.

(c) An bhfuil an comhlacht ar an eolas faoi aon eagraíocht/carthanas eile a bhfuil
gníomhaíochtaí den chineál céanna ar bun acu. Má ‘Tá’, sonraigh ainm agus seoladh na
gcomhlachtaí, lena n-áirítear aon naisc leo, bíodh siad ina nasc foirmiúil nó eile

B. SONRAÍ NA NOIFIGEACH / IONTAOBHAITHE / STIÚRTHÓIRÍ
Tabhair liosta de na daoine aonair a bheidh freagrach as an gcomhlacht a reáchtáil,
iontaobhaithe, oifigigh, stiúrthóirí, mar shampla. (Má tá níos mó ná seisear ann, cuir na sonraí
ar fáil 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.
Ainm
Seoladh

Ainm
Seoladh

Slí Bheatha

Slí Bheatha

Uimh.
Cánach

Uimh.
Cánach
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Ainm
Seoladh

Ainm
Seoladh

Slí Bheatha

Slí Bheatha

Uimh.
Cánach

Uimh.
Cánach

Ainm
Seoladh

Ainm
Seoladh

Slí Bheatha

Slí Bheatha

Uimh.
Uimh.
Cánach
Cánach
Deimhnigh nach bhfuil aon duine de na daoine luaite thuas fostaithe ag an gcomhlacht
iarratais nó ag fáil luach saothair nó leasanna ón gcomhlacht iarratais.
Síniú
C. CUSPÓIRÍ AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ
Cuir leis seo cóip d'Ionstraim Rialaithe Oifigiúil an chomhlachta i gceann de theangacha
oifigiúla an Stáit seo.
b.		 Cuir leis seo ráiteas mionsonraithe faoi na gníomhaíochtaí, más ann dóibh, a rinne an
		 comhlacht go dtí seo agus a dhéanfaidh sé i gcaitheamh na chéad tréimhse12 mhí eile.
c.		 Cuir leis seo aon fhoilseacháin atá ar fáil a mhíníonn obair an chomhlachta nó a léiríonn
		 na gníomhaíochtaí atá déanta aige, lena n-áirítear aon tuarascálacha bliantúla, bileoga
		 tiomsaithe airgid nó gearrthóga nuachtáin.
a.		

D. AIRGEADAS AGUS MAOINIÚ
(a) Ceangail cóip den tacar cuntas airgeadais is déanaí, lena n-áirítear briseadh síos sonrach
ar ioncam agus caiteachas. Luaigh na príomhfhoinsí ioncaim agus cuir sonraí ar fáil i ndáil
le haon Deontais Rialtais nó Deontais Eile Poiblí a fhaightear.
(b) 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

(c) Luaigh cé acu an bhfuil nó nach bhfuil lucht tiomsaithe airgid gairmiúil fostaithe ag an
gcomhlacht. Má “tá”, cuir sonraí ar fáil, is é sin Ainm agus seoladh
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E. MAOIN
An bhfuil maoin ag an eagraíocht? Má tá, tabhair mionsonraí
Cineál na Maoine
Teach/Oifig/Monarcha/Eile

Seoladh

Luach

F. SEICLIOSTA DO CHEANGALTÁIN
Féach ar an seicliosta seo go mion le cinntiú go bhfuil na ábhair riachtanacha uile ceangailte mar
thacaíocht do d’iarratas.
□		 Cóip den Ionstraim Rialála
□		 Ráiteas ar na gníomhaíochtaí go dtí seo agus na pleananna do na chéad 12 mhí eile, lena
n-áirítear aon ghníomhaíochtaí trádála ar tugadh fúthu/a mholtar.
□		 Tuarascálacha bliantúla, nó doiciméid eile, más infheidhmithe.
□		 Na Ráitis Airgeadais is Déanaí.
□		 Mionnscríbhinn faoi Mhionn.
□		 Litir um Chónaitheacht ó d’Údarás Cánach.
□		 Litir ón Údarás Rialála Carthanas chun do Stádas Cónaitheachta a dheimhniú.
G. DEARBHÚ
Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis seo ceart ar feadh m’eolais agus mo thuairime.
Sínithe thar ceann na cuideachta ag:

_______________________________________________________
m.sh. Cathaoirleach/Rúnaí/Cisteoir/Gníomhaire
H. SEOLADH LE hAGHAIDH NA FOIRME IARRATAIS
Ba cheart an fhoirm seo agus gach iatán ábhartha a sheoladh chuig:
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Rannóg na gCarthanas
Oifigí an Rialtais
An tAonach
Co. Thiobraid Árann
E45 T611
Fón: +353 67 63377
Ríomhphost: Bain úsáid as an tseirbhís slán M’Fhiosruithe atá ar fáil in mochúrsaí nó ROS.
Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhféadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ainm agus seoladh
aon charthanas dar eisíodh Cinneadh a chur ar fáil d'aon duine.
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Deartha ag Lárionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

MIONNSCRÍBHINN
Tugaimse cuir ainm isteach
an cisteoir/iontaobhaí/ghníomhaire arna ceadaithe don
charthanas cuir isteach ainm agus seoladh na cuideachta.
ocht mbliana déag d’aois nó os a chionn, mo tugaimse mo Mhionn agus deirimse mar a leanas:
Is cisteoir/iontaobhaí/gníomhaí arna údarú go cuí mise den Charthanas
cuir ainm isteach
agus sa cháil sin tá eolas pearsanta agam ar na fíorais atá san iarratas ar chinneadh chun
Coimisinéirí Ioncaim na hÉireann faoi Alt 208A agus 208B den Acht Comhdhlúite Cánacha (mar
a leasaítear leis an Acht Airgeadais, 2010) agus déanaim leis seo an mhionscríbhinn seo lena
ndaingnítear de réir mar is fearr is eol dom go bhfuil an fhaisnéis atá san iarratas ceart agus cruinn
Arna mionnú romham ag
cuir isteach ainm dhéantóir na
mionscríbhinne
an
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ag cuir isteach áit agus seoladh
romham cuir stádas isteach
a chumhachtaítear daoine a chur
faoi Mhionn agus tá aithne agam ar
dhéantóir na mionscríbhinne
Déantóir na Mionscríbhinne				
		
Coimisinéir Mionnaí
											cuir stádas isteach
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