
Iarratas ar Cheadúnas Árthach Paisinéirí
IS CION É TRÁDÁIL A DHÉANAMH GAN CHEADÚNAS MÁIL.  

IS GÁ DUIT FANACHT GO N-EISÍTEAR AN CEADÚNAS SULA DTOSAÍONN TÚ AG TRÁDÁIL.
Léigh na nótaí thall le do thoil sula gcomhlánaíonn tú an tIarratas seo

Comhlánaigh i mBLOCLITREACHA le do thoil
NÁ CUIR íocaíocht isteach leis an Iarratas seo

Stiúrthóir, Rúnaí, srl

Cineál Ceadúnais:

Síniú
Post 

Dáta:
Uimh. Theil:

Ainm an Cheadúnaí:

Iontráil ainm an árthaigh.
Ainm an Árthaigh:

Má bhí, tabhair sonraí faoin úinéir/tagairt cheadúnais roimhe seo:

Iontráil Áit Feistithe an Árthaigh atá 
le Ceadúnú.

Áit Feistithe an Árthaigh:

An raibh an t-árthach ceadúnaithe cheana? Bhí Ní raibh

Iontráil Uimh. Thagartha Cánach Úinéir an Árthaigh mar atá ainmnithe thuas agus an Cineál Cánach lena mbaineann 
sé, m.sh. CBL.

Uimh. Thagartha 
Cánach:

Cineál 
Cánach:

Sonraí Ceadúnais

Dearbhú
Dearbhaím gurb é an duine/na daoine atá ainmnithe thuas an duine/na daoine/an t-aonán trádála reatha 
agus déanaim iarratas dá réir ar an gceadúnas a ndéantar cur síos air thuas.

VesselAp/GARPC011147_GA_WB_L_1

Luaigh le do thoil ainm an Cheadúnaí agus stádas an iarratasóra. 

1. Máistir/Captaen an árthaigh

2. Duine eile de chuid an árthaigh atá ainmnithe ag úinéir an árthaigh

1. Ceadúnas Bliantúil

2. Ceadúnas Aon Lae

Úinéir an Árthaigh:
Iontráil ainm an aonáin trádála ar leis an t-árthach.

Seoladh Úinéir an Árthaigh:
Iontráil ainm an aonáin trádála 
ar leis an soitheach.

Cineál Údaraithe: Cuir faoi iamh an tÚdarú faoin Acht Loingis Cheannaíochta 1992 (arna leasú) (féach thall)

Cruthúnas  
Úinéireachta: Cuir faoi iamh leis an iarratas seo cáipéisí a thaispeánann cruthúnas úinéireachta (féach thall)



NÓTAÍ
Cáipéisí riachtanacha eile
Ní mór don Iarratas a bheith sínithe ag an Úinéir más Trádálaí Aonair é/í, ag duine de na 
Comhpháirtithe más Comhpháirtíocht atá ann, nó i gcás Gnólacht Chorpraithe ag Rúnaí na Cuideachta 
nó ag Stiúrthóir de chuid na Cuideachta.
Má bhíonn an tIarratas seo faofa eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim Fógra Iarratais le hiarratas a 
dhéanamh ar an gCeadúnas, agus ag an gcéim sin beidh ort a dearbhú go bhfuil na cáipéisí seo a 
leanas i do sheilbh (beidh siad seo liostaithe freisin ar an bhFógra Iarratais):
1. Beidh Deimhniú Imréitigh Cánach in ainm an Úinéara riachtanach le glacadh leis an gCeadúnas.
2. Más Cuideachta Teoranta é an t-úinéir, faoi Alt 38(a) den Acht Deochanna Meisciúla 2000 beidh 

Gearrdheimhniú Corpraithe dátaithe 4 sheachtain ar a mhéid roimh dháta an iarratais, ag teastáil 
le hiarratas a dhéanamh ar an gCeadúnas. Tá Deimhniú Corpraithe dúblach ar fáil ag www.cro.ie 
Íosghlao 1890 220 226 nó 01 804 5200.

3. Má bhíonn an tÚinéir ag trádáil faoi ainm gnó (.i. an t-ainm atá os cionn doras an áitribh) nach ionann 
é agus úinéir tairbhiúil an ghnó, faoi Alt 38(b) den Acht Deochanna Meisciúla 2000, beidh Deimhniú 
Clárúcháin Ainm an Ghnó riachtanach chun iarratas a dhéanamh ar an gCeadúnas. Tá Deimhnithe 
Clárúcháin dúblaithe don Ainm Gnó ar fáil ag www.cro.ie Íosghlao 1890 220 226 nó 01 804 5200.

4. Faoin Acht Loingis Cheannaíochta 1992 (arna leasú) ní mór do na nithe seo a leanas a bheith ag 
oibritheoir Árthach Paisinéara:
• Deimhniú Sábháilteachta Long Phaisinéirí do na Longa Paisinéara Éireannacha a iompraíonn 

níos mó ná 12 paisinéir, nó 
• Deimhniú Sábháilteachta Árthach Mórluais d'Árthaigh Mhórluais Éireannacha a iompraíonn 12 

paisinéir nó níos mó, nó 
• Ceadúnas Bád Paisinéirí le haghaidh árthach a iompraíonn níos lú ná 12 paisinéir. 

 Cuir isteach an bhuncháipéis le do thoil, agus cuirfear ar ais í nuair a bheidh d'iarratas 
faighte.

5. Ní mór d'Úinéir an árthaigh Fianaise ar Chruthúnas Úinéireachta a sholáthar mar a leanas:
• Deimhniú Clárúcháin faoin Acht Loingis Thráchtála 1955, nó 
• Beidh dearbhú sínithe maidir le húinéireacht ag teastáil le haghaidh árthach faoi 15 tonna nuair 

nach mbíonn Deimhniú Clárúcháin faoi na hAchtanna Loingis Tráchtála ina sheilbh. 
 Cuir isteach an bhuncháipéis le do thoil, agus cuirfear ar ais í nuair a bheidh d'iarratas 

faighte.

Nuair a bheidh d'Fhógra Iarratais faighte agat ó Oifig Náisiúnta na gCeadúnas Máil is féidir leat 
iarratas a dhéanamh ar do Cheadúnas ag úsáid ceann de na modhanna thíos:
Seirbhísí Ar-Líne na gCoimisnéirí Cánach (ROS): Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar do Cheadúnas 
Máil ar líne ag úsáid ROS. Tá sonraí ar fáil ag www.revenue.ie nó glaoigh ar Uimhir Chabhrach ROS: 
01 768 3699

NÓ
Comhlánaigh an Duillín Íocaíochta ag bun an Fhógra Iarratais: Is ceart íocaíocht a dhéanamh le 
seic / dréacht bainc agus é a bheith iníoctha leis an Ard-Bhailitheoir ag úsáid an chlúdaigh réamhíoctha 
atá curtha ar fáil. NÁ CUIR airgead sa chlúdach.

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

http://www.cro.ie/ga/homepage.aspx
http://www.cro.ie/ga/homepage.aspx
http://www.revenue.ie/ga/index.html
mailto:exciselicences@revenue.ie
http://www.revenue.ie/ga/index.html
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