
Ceadúnas Cearrbhachais agus Ceadúnas Meaisín  
CearrbhachaisFoirm Iarratais / Foirm Athnuachana

IS CION É TRÁDÁIL GAN CEADÚNAS MÁIL.
NÍ MÓR DUIT FANACHT GO DTÍ GO nEISEOFAR AN CEADÚNAS SULA dTOSÓIDH TÚ AG TRÁDÁIL

Féach ar na nótaí lastall roimh an Iarratas seo a chomhlánú
Comhlánaigh in BLOCLITREACHA. NÁ CUIR aon íocaíocht isteach i dteannta an iarratais seo.

Stiúrthóir, Rúnaí, srl.

Síniú

Stádas

Dáta

Uimhir Fón:

Ní mór Deimhniú Cúirte bailí reatha a bheith agat faoi A.15 den Acht Cearrbhachais & Crannchur 1956 
chun iarratas a dhéanamh ar Cheadúnas Cearrbhachais

Ní mór Ceadúnas Cearrbhachais bailí a bheith agat nó ag déanamh iarratas air chun iarratas a 
dhéanamh ar Cheadúnas Meaisín Cearrbhachais

Ceadúnas Cearrbhachais

Dearbhú

Ceadúnas Meaisín(í) Cearrbhachais

Cineál an Cheadúnais Dáta éagtha (ll/mm/bbbb) Dleacht Mháil
Bliantúil  31 Nollaig €630
3 mhí €175

Cineál an Cheadúnais agus 
Dleacht Mháil

Dáta éagtha (ll/mm/bbbb) Líon na 
gCeadúnas

Dleacht Mháil

€505 in aghaidh an mheaisín go 
bliantúil

31 Nollaig

€145 in aghaidh an mheaisín 
gach trí mhí

Dearbhaím gurb ionann an duine / na daoine / an t-eintiteas thuasluaite agus an duine / na daoine / an 
t-eintiteas atá ag trádáil faoi láthair agus déanaim iarratas leis seo ar na gceadúnais arna lua thuas.

GameAp2

(Cuir isteach ainm an Cheadúnaí. de réir mar atá ar do Dheimhniú Cúirte. Beidh na sonraí seo le feiceáil ar an gCeadúnas)

Seoladh an Cheadúnaí (áit a bhfuil siad gnáthchónaitheach) 
nó Seoladh na Príomh-Oifige nó Seoladh Áit an Ghnó

Uimhir Thagartha an 
Ceadúnais Cearrbhachais

Ainm Trádála

Comhlánaigh an Rannán seo chun Fógra Íocaíochta a iarraidh ar Cheadúnas Cearrbhachais agus / nó  
Ceadúnas / Ceadúnais Meaisín Cearrbhachais

(Féach an rannán 'Cén uair ar chóir an Fhoirm seo a úsáid' lastall)

RPC014613_GA_WB_L_2

Uimhir Thagartha 
Cánach an Cheadúnaí

Seoladh an Áitreabh (a bhfuil ceadúnú ag teastáil lena 
n-aghaidh)

Eircode Eircode

Comhlacht Corpraithe
Más Comhlacht Corpraithe an Ceadúnaí, ní mór duit 
na hOifigigh Chuí a liostáil thall (féach an nóta lastall le 
haghaidh sainmhínithe)

Ainm UPSP
1

2

Ainm an Cheadúnaí



Nótaí

Comhlacht Corpraithe
Is éard is comhlacht corpraithe ann ná grúpa daoine a thug aitheantais ar leithligh dó de réir dlí ó na baill atá 
ann.Cuirtear gach cuideachta a bhunaítear faoi Achtanna na gCuideachtaí le dliteanas teoranta nó gan é, 
agus iad siúd atá teoranta le scairchaipiteal nó trí ráthaíocht san áireamh.
Oifigeach Chuí
Ciallaíonn Oifigeach Chuí, i ndáil le Ceadúnaí Corpraithe Comhlachta—
(a) duine a fheidhmíonn rialú (de réir bhrí alt 11 nó 432 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997) i ndáil leis an 

gcomhlacht, nó
(b) baill (lena n-áirítear an Cathaoirleach) den chomhlacht, de Bhord nó de Bhord Stiúrthóirí an 

chomhlachta, nó aon duine eile atá ag gníomhú sa cháil sin, nó
(c) Stiúrthóir Bainistíochta nó Príomhoifigeach Feidhmiúcháin an chomhlachta, nó aon duine eile atá ag 

gníomhú sa cháil sin.

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim                     Déan teagmháil linn:
Oifig Náisiúnta na gCeadúnas Máil              01 738 3640
Oifigí an Rialtais                                             exciselicences@revenue.ie
An Gleann                                                       www.revenue.ie
Port Láirge

• Iarratas a dhéanamh ar Cheadúnas Cearrbhachais Bliantúil agus / nó Ceadúnais Bliantúil le haghaidh 
Meaisín Cearrbhachais

• Iarratas a dhéanamh / athnuachain a dhéanamh ar Cheadúnas Cearrbhachais 3 mhí agus / nó Ceadúnais 
Meaisín Cearrbhachais 3 mhí

• Iarratas a dhéanamh ar Cheadúnais Meaisín Cearrbhachais breise, sa chás go ndéantar foráil dóibh faoin 
Deimhniú Cúirte cuí agus sa chás go bhfuil Ceadúnas Cearrbhachais i bhfeidhm cheana féin

• Faigh an Deimhniú Cúirte riachtanach, arna eisiúint faoi Alt 15 den Acht Cearrbhachais & Crannchur 1956, 
ón Oifig Cúirte chuí

• Cinntigh go bhfuil Deimhniú Imréitigh Cánach bailí agat (Ní gá é seo a thíolacadh le d’iarratas, fíoróidh 
NELO do stádas Imréitigh Cánach trí chórais TF na gCoimisinéirí Ioncaim)

• Comhlánaigh an fhoirm seo go cuí, trí na boscaí riachtanacha uile a líonadh isteach agus í a sheoladh 
chuig Oifig Náisiúnta na gCeadúnas Máil, Oifigí an Rialtais, An Gleann, Port Láirge. Ná seol íocaíocht ag an 
tráth seo. Scrúdóidh NELO d’iarratas agus na doiciméid tacaíochta agus déanfar FÓGRA ÍOCAÍOCHTA a 
eisiúint in am trátha

• Nuair a fhaigheann tú FÓGRA ÍÓCAÍOCHTA, féadfaidh tú an próiseas iarratais a thabhairt chun críche trí 
íocaíocht a dhéanamh ag úsáid na Roghanna Íocaíochta seo a leanas

Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) - Téigh go dtí suíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim ar 
www.revenue.ie nó glaoigh ar an Líne Chabhrach ROS: 01 738 3699 le haghaidh tuilleadh sonraí

NÓ

Tríd an duillín pá atá ag bun an FHÓGRA ÍOCAÍOCHTA a chomhlánú. Ba chóir íocaíocht a dhéanamh 
trí sheic / dhréacht bainc iníoctha leis an Ard-Bhailitheoir agus a sheoladh ar ais sa chlúdach litreach 
réamhíoctha iniata. NÁ CUIR aon airgead tirim iniata leis.

Cén uair ar chóir an Fhoirm seo a úsáid

An Próiseas Iarratais

Ní comhairle ghairmiúil atá sa doiciméad seo ach treoir amháin, agus níor cheart a mheas gur comhairle dhlíthiúil é ach an 
oiread. Níor chóir glacadh leis gur treoir chuimsitheach é, ná go dtugann sé freagra cinntitheach i ngach cás.

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.

https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
https://www.revenue.ie/ga/Search.aspx?q=privacy
https://www.revenue.ie/ga/Search.aspx?q=privacy
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