
 
Foirm Iarratais Clárúcháin le haghaidh Easpórtálaithe Deochanna Siúcra-

Mhilsithe (EDSM) 
 
I gcás Deochanna Siúcra-Mhilsithe (DSManna) a fuarthas sa Stát agus a sholáthraítear ina dhiaidh ar bhonn  
tráchtála taobh amuigh den Stát (a easpórtáladh) chuig Ballstáit nó tríú tíortha eile, féadfaidh sé go bhfuil an t-easpórtálaí 

incháilithe le haisíocaíocht a éileamh i leith na Cánach ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe. Chun aisíocaíocht a éileamh, ní mór 

don easpórtálaí a bheith cláraithe mar Easpórtálaí Deochanna Siúcra-Mhilsithe leis na Coimisinéirí Ioncaim roimh an soláthar 

taobh amuigh den Stát a dhéanamh.  
Treoracha chun an fhoirm iarratais seo a chomhlánú: 
 
1. Ba chóir an fhoirm iarratais seo a bheith comhlánaithe ina hiomlán ag custaiméirí ag cur isteach ar chlárú mar 

Easpórtálaí Deochanna Siúcra-Mhilsithe. 
 
2. Comhlánaigh gach réimse. 
 
3. Ní mór an fhoirm a comhlánú agus an dearbhú ag bun na foirme a shíniú. 
 
4. Ba chóir an fhoirm chomhlánaithe a uaslódáil tríd an áis ríomhChlárúchán ar ROS nuair a iarrtar a leithéid a dhéanamh.  
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1. Ainm an Trádálaí (Easpórtálaí)   
    

2. Uimhir Chlárúcháin an Trádálaí (Easpórtálaí)   
    

3. Stádas an Trádálaí (Easpórtálaí) (Cuideachta   

 Theoranta, mar shampla)   

4. Seoladh Oifigiúil   
    

5. Seoladh Gnó   
    

6. Cineál an ghnó (déantóir, mórdhíoltóir DSM srl,   

 mar shampla)   

7. Líon na bhFostaithe   
    

8. Liosta Stiúrthóirí   
    

9. Liosta Scairshealbhóirí   
    

10. An bhfuil soláthar deochanna siúcra-mhilsithe   

 mar chuid de ghnáthghníomhaíochtaí an Tá Níl 

 iarratasóra?   

11. Cé na soláthraithe sa Stát óna bhfaighfear an   

 táirge agus cén díograis chuí ar caitheadh leo?   

12. Cén cruthúnas a sholáthrófar gur sa Stát a   

 fuarthas na deochanna siúcra-mhilsithe?   

13. Céard é an méid beartaithe / reatha trádála /   

 tréchur bliantúil deochanna siúcra-mhilsithe?   

14. Cé hiad do chustaiméirí lasmuigh den Stát   
 (reatha nó ionchasach) agus cén díograis chuí ar   

 caitheadh leo?   

15. Cén cruthúnas a sholáthrófar gur taobh amuigh   
 den Stát a soláthraíodh na deochanna siúcra-   

 mhilsithe?   

16. Céard iad na socruithe taistil chun deochanna   

 siúcra-mhilsithe a sholáthar lasmuigh den Stát?   

17. Cén córas rialaithe / rianaithe stoic a bheidh in   

 úsáid?    

 

Dearbhú: 
 
Dearbhaím, de réir na bhforálacha reachtúla lena rialaítear an Cháin ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe, go bhfuil na sonraí ar an 

bhfoirm seo ina gcuntas iomlán agus cruinn. 
 
Sínithe:  
 
Ainm i mbloclitreacha:  
 

Dáta: L L M M B B B B 
           
Cáil:   
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