
Iarratas ar Chlárúchán le haghaidh Cánach Leictreachais

Sonraí Clárúcháin

Ainm Iomlán nó Ainm Trádála (Bloclitreacha):

Seoladh agus EIRCODE (Bloclitreacha):

Uimhir tagartha cánach:

Más soláthraí neamh-Stáit an t-iarratasóir, teastaíonn na sonraí seo a leanas maidir leis an duine inniúil arna 
cheapadh ag an iarratasóir chun éifeacht a thabhairt do shocruithe maidir le cuntas a thabhairt ar Cháin 
Leictreachais agus íocaíocht a dhéanamh thar ceann an iarratasóra:

Ainm Iomlán nó Ainm Trádála (Bloclitreacha):

Seoladh agus EIRCODE (Bloclitreacha):

Do réamh-mheastachán ar do Dhliteanas Cánach Leictreachais bliantúil: €

Dearbhaím go bhfuil na sonraí atá tugtha agam ar an bhfoirm seo cruinn ar gach slí:

Síniú:  

Ainm (Bloclitreacha):  

Post:      Dáta:  

Fiosruithe  
Cuir fiosruithe faoin gclárúchán seo chuig: 
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, Brainse Seirbhísí do Chustaiméirí, Rannóg na gCásanna Móra Corparáideacha,  
Teach Ballaugh, 73-79 Sráid an Mhóta Íocht, Baile Átha Cliath 2, D02 PX37, Éire. 
De rogha air sin, féadtar an tseirbhís M’Fhiosruithe de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim a úsáid (féach thíos).

M’Fhiosruithe 
Áis teagmhála ar líne é seo a ligeann do chustaiméirí comhfhreagras leis na Coimisinéirí Ioncaim a sheoladh agus 
a fháil go slán gan ríomhphost a úsáid. Más custaiméir ÍMAT thú, féadtar teacht ar M’Fhiosruithe trí mochúrsaí. Más 
custaiméir gnó thú, is trí ROS a thiocfaidh tú ar M’Fhiosruithe.
Féadtar teacht ar eolas ar líne faoi M’Fhiosruithe a fheiceáil ag: https://www.revenue.ie/ga/online-services/
index.aspx.

D’ÚSÁID OIFIGIÚIL AMHÁIN 

Uimhir Tagartha Cánach:    Dáta Cláraithe:  
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Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

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.

http://www.revenue.ie/ga/online/myenquiries.html
https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
http://www.revenue.ie/ga/online/myenquiries.html
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