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Foirm REIT 3
Ráiteas ag Iontaobhais Infheistíochta Eastáit Réadaigh (REIT) don tréimhse 
chuntasaíochta:

 Ó Go dtí

Uimhir Tagartha Cánach
Bí cinnte an uimhir seo a lua i ngach comhfhreagras leis na Coimisinéirí Ioncaim

Ainm agus Seoladh (Eircode san áireamh) an Iontaobhais Infheistíochta Eastáit Réadaigh

Seoladh Fillte
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Ceantar Cánach Maoine, Tógála agus Monaraithe Ghinearálta
Áras na gCoimisinéirí Ioncaim
Linn Dubh
Corcaigh, T23 W922

Féach ar an rannán Nótaí thíos sula ndéanann tú an fhoirm seo a chomhlánú.
Tá sé beartaithe an áis seo a chur ar fáil go luath trína bhféadtar Ráitis den chineál seo a chomhlánú go leictreonach 
trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).
Is gá an fhoirm PDF seo a phriontáil agus a chomhlánú de láimh, é sin nó é a chomhlánú ar an ríomhaire agus ansin 
é a phriontáil (agus coinnigh cóip le haghaidh do chuid taifead féin) agus é a chur ar ais chuig na Coimisinéirí Ioncaim 
ag an seoladh a léirítear thuas.

Nótaí
De réir riachtanais Alt 705M den Acht Comhdhlúite Cánacha (ACC), 1997, ba chóir an ráiteas seo a bheith 
comhlánaithe:
	 Ag an Iontaobhas Infheistíochta Eastáit Réadaigh;
	 Ag cuideachta phríomha an ghrúpa Iontaobhais Infheistíochta Eastáit Réadaigh;
	 I ndáil le gach ceann de na tréimhsí cuntasaíochta, é a dhéanamh ar 28 Feabhra nó roimhe sa bhliain tar éis na 

tréimhse cuntasaíochta.

A. Deimhním gur comhlíonadh na coinníollacha in Alt 705D den ACC, 1997,  
i rith na tréimhse cuntasaíochta.

B. Ní fhéadaim deimhniú a thabhairt gur comhlíonadh na coinníollacha atá leagtha amach  
in Alt 705D den ACC, 1997, i rith na tréimhse cuntasaíochta.  Tá na sonraí leagtha amach  
ar Leathanach 2 den Ráiteas seo.

C. Dearbhaím ar feadh m’eolais agus mo thuairime go bhfuil na sonraí uile atá tugtha ar an bhfoirm  
seo sonraithe i gceart.

Síniú Dáta

Cáil an tSínitheora * Fón

*mar shampla rúnaí na cuideachta, lucht bainistíochta na cuideachta, srl.

Ainm an Iontaobhais  
Infheistíochta Eastáit Réadaigh

Seoladh an Bhrainse / an Ghnó,  
(Má tá sé éagsúil ón méid thuas)
(Eircode san áireamh)
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Iúil 2019

Ainm an Iontaobhais Infheistíochta Eastáit Réadaigh Uimhir Tagartha Cánach an REIT

Fógra maidir le Sárú Coinníollacha - Alt 705M(2)
Le comhlánú má roghnaítear B ar leathanach 1 den Ráiteas seo

Alt 705B(1)
An Dáta / na Dátaí a scoireadh de chloí leis 
an gcoinníoll agus an dáta / na dátaí)(más 
ann) a cloíodh leis an gcoinníoll arís

Cur síos ar na slite nár cloíodh leis an 
gcoinníoll

Na céimeanna a glacadh (más ann) chun 
atarlú cloí leis an gcoinníoll a sheachaint

(a)(i)

(a)(ii)

(a)(iii)

(a)(iv)

(b)(i)

(b)(ii)

(b)(iii)

(b)(iv)

(b)(v)

(b)(vi)

Pionóis Déantar foráil sa dlí le haghaidh pionóis as ucht Ráiteas mícheart nó neamhiomlán a 
thabhairt, nó as ucht loiceadh Ráiteas a dhéanamh de réir Alt 705(M) den ACC, 1997.
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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.
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https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx?lang=ga
https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx?lang=ga
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