
R
P

C
01

52
65

_G
A

_W
B

_L
_1

Fógra um Nascadh TAIN – Clár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil Iontaobhas

Ainm an Iontaobhais   
(Bloclitreacha)

TAIN an Ghníomhaire / an Chomhairleora 

Deimhním, le héifeacht ó 

                go mbeidh 

ag gníomhú mar m’ionadaí i ndáil le mo dhualgais i leith Chlár na nIontaobhas.

Nóta 1:

Beidh feidhm leis an socrú seo go dtí go n-athraíonn an gníomhaire, an comhairleoir nó an 
t-iontaobhas é agus go gcuirfear na Coimisinéirí Ioncaim ar an eolas maidir leis an athrú, atá 
údaraithe faoin dlí de bheith mar Chláraitheoir na nIontaobhas.

Sínithe                                                                                  Dáta        
       Gníomhaire / Comhairleoir / Ionadaí

Sínithe                                                                                  Dáta 
   Iontaobhaí                                                                                     

Sonraí Teagmhála an Ghníomhaire / Chomhairleora

Ainm                                                                 Fón / Rphost

Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim
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* Tabhair do d’aire go bhféadtar Nasc TAIN a chealú gan fógra i gcás foirmeacha neamhiomlána.

Faoi I.R. 194 de 2021, sanntar do na Coimisinéirí Ioncaim Clár Lárnach na hÉireann um Úinéireacht Thairbhiúil 
Iontaobhas a óstáil agus a chothabháil. Iarrann na Coimisinéirí Ioncaim ar iontaobhaithe nó ar a ngníomhairí, a 
gcomhairleoirí nó a bhfostaithe sonraí pearsanta áirithe a chur ar fáil de réir na hIonstraime Reachtúla seo. Tá na 
sonraí uile faoi bheartas cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim ina leagtar amach an chaoi a n-úsáidfimid do 
shonraí pearsanta, lena n-áirítear cén uair fhéadtar do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna agus Gníomhaireachtaí 
eile Rialtais i gcúinsí áirithe nuair a fhoráiltear dó seo le dlí, chomh maith le heolas i ndáil le do chearta mar ábhar 
sonraí, ar fáil ar ár leathanach Príobháideachais ar www.revenue.ie.
Tá sonraí faoin mbeartas seo ar fáil i gcruachóip chomh maith, ach í sin a iarraidh.

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