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AN CLÁR LÁRNACH UM ÚINÉIREACHT 
THAIRBHIÚIL IONTAOBHAS (CLÚTI)

Fógra Neamhréireachta

Comhlánaigh an fhoirm seo más Duine Ainmnithe thú atá tar éis teacht ar an tuairim go bhfuil 
neamhréireachtaí amháin nó níos mó idir an fhaisnéis atá sa Clár Lárnach um Úinéireacht 
Thairbhiúil Iontaobhas i ndáil le hiontaobhas iomchuí agus na sonraí atá i gclár úinéireacht 
thairbhiúil iontaobhas iomchuí sin.

1. Iontaobhas cuí lena ndéanann an t-iarratas seo tagairt dó:
Ainm an 
Iontaobhais:

3a. Sonraí an duine a tháinig ar an tuairim go bhfuil neamhréireacht ann:

3. Dearbhú ó dhuine aonair ainmnithe ag 3a nó 3b thíos, de réir mar is cuí, atá ag 
seachadadh an Fhógra seo chuig an Cláraitheoir thar ceann Duine Ainmnithe:

2. Ainm an Duine Ainmnithe (is é sin duine aonair nó eagraíocht) a sheachadann an Fógra:

Uimhir Clárúcháin an 
Iontaobhais:

Priontáil 
Ainm:

Deimhním gur Duine Ainmnithe an eagraíocht nó an duine aonair a sheachadann an 
fógra seo de réir bhrí Alt 25 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú 
Sceimhlitheoireachta) Acht 2010 (‘Acht 2010’) agus go bhfuil mé údaraithe ag an Duine 
Ainmnithe chun an fógra seo a sheachadadh chuig an Cláraitheoir, i gcomhréir le Rialachán 
22(3) de IR 194/2021.

Tá Níl

Priontáil 
Ainm:

Síniú:

Ríomhphost:

Seasamh laistigh den Eagraíocht (má bhaineann):

Dáta: L L M M B B B B

3b. Sonraí an duine atá ag tabhairt na tuairme don chláraitheoir, más éagsúil ón méid thuas:

Priontáil 
Ainm:

Síniú:

Ríomhphost:

Seasamh laistigh den Eagraíocht (má bhaineann):

Dáta:
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4.1 Ainm an úinéir tairbhiúil (duine nádúrtha) dá dtagraíonn an Fógra seo dhó:

4. Nádúr an Neamhréiteach:

Níor cheart ach difríocht ábharach fíorasach a thuairisciú – ní mheasfar gur difríocht ábharach 
é mionathrú ar ainm (m.sh. Padráig in aghaidh Pat) nó earráid neamhshuntasach litriúchán / 
chlóghrafaíochta.

Ainm an 
Iontaobhais:

Uimhir Clárúcháin an 
Iontaobhais:

Deimhním go ndearna mé cigireacht ar an CLÚTI ar an dáta seo a 
leanas:

Roghnaigh an Catagóir ábhartha thíos:
i. Neamhréiteach i sonraigh úinéir tairbhiúil a bhí liostaithe sa CLÚTI ar an dáta thuas

Céadainm Sloinne Mí Breithe Bliain Breithe

Náisiúntacht Tír Chónaithe Nádúr & méid na 
húinéireachta ús nó rialú

ii.  Úinéir tairbhiúil a chur san áireamh sa CLÚTI ar an dáta thuas ar thug an Duine Ainmnithe 
an tuairim nach úinéir tairbhiúil an iontaobhas ábhartha é

iii.  Úinéir tairbhiúil a fhágáil ar lár ón CLÚTI ar an dáta thuas ar thug an Duine Ainmnithe an 
tuairim gur úinéir tairbhiúil an iontaobhas ábhartha é

Sonraigh le do thoil na sonraí maidir leis an neamhréiteach thuasluaite.

Baineann an neamhréiteach le:

Ainm:
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4.2 Ainm an úinéir tairbhiúil (duine nádúrtha) dá dtagraíonn an Fógra seo dhó:

Deimhním go ndearna mé cigireacht ar an CLÚTI ar an dáta seo a 
leanas:

Roghnaigh an Catagóir ábhartha thíos:
i. Neamhréiteach i sonraigh úinéir tairbhiúil a bhí liostaithe sa CLÚTI ar an dáta thuas

Céadainm Sloinne Mí Breithe Bliain Breithe

Náisiúntacht Tír Chónaithe Nádúr & méid na 
húinéireachta ús nó rialú

ii.  Úinéir tairbhiúil a chur san áireamh sa CLÚTI ar an dáta thuas ar thug an Duine Ainmnithe 
an tuairim nach úinéir tairbhiúil an iontaobhas ábhartha é

iii.  Úinéir tairbhiúil a fhágáil ar lár ón CLÚTI ar an dáta thuas ar thug an Duine Ainmnithe an 
tuairim gur úinéir tairbhiúil an iontaobhas ábhartha é

Sonraigh le do thoil na sonraí maidir leis an neamhréiteach thuasluaite.

Baineann an neamhréiteach le:

Ainm:

Ainm an 
Iontaobhais:

Uimhir Clárúcháin an 
Iontaobhais:
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4

4.3 Ainm an úinéir tairbhiúil (duine nádúrtha) dá dtagraíonn an Fógra seo dhó:

Deimhním go ndearna mé cigireacht ar an CLÚTI ar an dáta seo a 
leanas:

Roghnaigh an Catagóir ábhartha thíos:
i. Neamhréiteach i sonraigh úinéir tairbhiúil a bhí liostaithe sa CLÚTI ar an dáta thuas

Céadainm Sloinne Mí Breithe Bliain Breithe

Náisiúntacht Tír Chónaithe Nádúr & méid na 
húinéireachta ús nó rialú

ii.  Úinéir tairbhiúil a chur san áireamh sa CLÚTI ar an dáta thuas ar thug an Duine Ainmnithe 
an tuairim nach úinéir tairbhiúil an iontaobhas ábhartha é

iii.  Úinéir tairbhiúil a fhágáil ar lár ón CLÚTI ar an dáta thuas ar thug an Duine Ainmnithe an 
tuairim gur úinéir tairbhiúil an iontaobhas ábhartha é

Sonraigh le do thoil na sonraí maidir leis an neamhréiteach thuasluaite.

Baineann an neamhréiteach le:

Ainm:

Ainm an 
Iontaobhais:

Uimhir Clárúcháin an 
Iontaobhais:
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4.4 Ainm an úinéir tairbhiúil (duine nádúrtha) dá dtagraíonn an Fógra seo dhó:

Deimhním go ndearna mé cigireacht ar an CLÚTI ar an dáta seo a 
leanas:

Roghnaigh an Catagóir ábhartha thíos:
i. Neamhréiteach i sonraigh úinéir tairbhiúil a bhí liostaithe sa CLÚTI ar an dáta thuas

Céadainm Sloinne Mí Breithe Bliain Breithe

Náisiúntacht Tír Chónaithe Nádúr & méid na 
húinéireachta ús nó rialú

ii.  Úinéir tairbhiúil a chur san áireamh sa CLÚTI ar an dáta thuas ar thug an Duine Ainmnithe 
an tuairim nach úinéir tairbhiúil an iontaobhas ábhartha é

iii.  Úinéir tairbhiúil a fhágáil ar lár ón CLÚTI ar an dáta thuas ar thug an Duine Ainmnithe an 
tuairim gur úinéir tairbhiúil an iontaobhas ábhartha é

Sonraigh le do thoil na sonraí maidir leis an neamhréiteach thuasluaite.

Baineann an neamhréiteach le:

Ainm:

Ainm an 
Iontaobhais:

Uimhir Clárúcháin an 
Iontaobhais:

L L M M B B B B
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4.5 Ainm an úinéir tairbhiúil (duine nádúrtha) dá dtagraíonn an Fógra seo dhó:

Deimhním go ndearna mé cigireacht ar an CLÚTI ar an dáta seo a 
leanas:

Roghnaigh an Catagóir ábhartha thíos:
i. Neamhréiteach i sonraigh úinéir tairbhiúil a bhí liostaithe sa CLÚTI ar an dáta thuas

Céadainm Sloinne Mí Breithe Bliain Breithe

Náisiúntacht Tír Chónaithe Nádúr & méid na 
húinéireachta ús nó rialú

ii.  Úinéir tairbhiúil a chur san áireamh sa CLÚTI ar an dáta thuas ar thug an Duine Ainmnithe 
an tuairim nach úinéir tairbhiúil an iontaobhas ábhartha é

iii.  Úinéir tairbhiúil a fhágáil ar lár ón CLÚTI ar an dáta thuas ar thug an Duine Ainmnithe an 
tuairim gur úinéir tairbhiúil an iontaobhas ábhartha é

Sonraigh le do thoil na sonraí maidir leis an neamhréiteach thuasluaite.

Baineann an neamhréiteach le:

Ainm:

Ainm an 
Iontaobhais:

Uimhir Clárúcháin an 
Iontaobhais:

Cuir leathanaigh bhreise leis mar is gá

L L M M B B B B
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Nótaí Míniúcháin
Ar an bhfoirm Fógra Neamhréireachta (FN) a chomhlánú
1.  Ba cheart gach foirm (FN) a úsáid chun neamhréireachtaí a bhaineann le hiontabhas amháin a 

thaifeadh.
2.  Is tagairt é an t-iontaobhas ábhartha don iontaobhas lena mbaineann an fógra seo. Le do thoil 

cuir isteach ainm agus uimhir clárúcháin an iontaobhais den iontaobhais ábhartha.
3.  Ainm an Duine Ainmnithe (is é sin duine aonair nó eagraíocht) a sheachadann an Fógra.
4.  Sonraí an duine aonair a tháinig ar an tuairim go bhfuil neamhréireacht ann agus sonraí an 

duine aonair a seachadadhan FN don Chláraitheoir.
5.  Sonraigh le do thoil Ainm / ainmneacha gach úinéir(í) tairbhiúil den iontaobhas tagartha, a 

bhfuil tuairisc neamhréiteach á dhéanamh ina leith agus cineál na neamhréiteach. Le do thoil, 
i ngach cás, tabhair breac-chuntas freisin ar an mbonn a bheidh an Duine Ainmnithe ag teacht 
ar an tuairim go bhfuil neamhréiteach idir sonraí na húinéireachta tairbhiúil agus an fhaisnéis sa 
CLÚTI, a tháinig faoi bhráid an Duine Ainmnithe (Rialúchán 22(3) de IR 194/2021 dá dtagraíter)

Sainmhíniú ar Úinéir Tairbhiúil 
Cuireadh an sainmhíniú ar úinéir tairbhiúil in Airteagal 31 den Cheathrú Treoir um Sciúradh Airgid 
isteach i gCuid 4 den Acht um Cheartas Ceartas Coiriúil 2010 leis an Acht Leasaithe, 2021.
Ciallaíonn “Úinéir tairbhiúil”,i ndáil le hiontaobhas iomchuí, aon cheann díobh seo a leanas:
(a) aon duine aonair atá i dteideal leas dílsithe i seilbh, fuílleach nó frithdhílse, cibé a bhfuil nó nach 

bhfuil an leas inchlóite, i gcaipiteal na maoine iontaobhas iomchuí;
(b) i gcás iontaobhas iomchuí seachas iontaobhas a bhunaítear nó a oibríonn go hiomlán chun 

sochar na ndaoine aonair dá dtagraítear i bhfomhíreanna (a) an aicme duine aonair a bhfuil an 
t-iontaobhas bunaithe nó ag oibriú ar a leas;

(c) aon duine aonair a bhfuil smacht acu ar an iontaobhas iomchuí;
(d) an socraitheoir;
(e) an t-iontaobhaí;
(f) an cosantóir

An Clár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil Iontaobhas (“CLÚTI”)
Is é an Clár Lárnach an Clár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil Iontaobhas de réir Rialúchán 21 de 
IR 194/2021. 

Cláraitheoir
Is é an Cláraitheoir an Cláraitheoir ar Úinéireacht Tairbhiúil Iontaobhas de réir Rialúchán 20 de IR 
194/2021. 

Iontaobhas Iomchuí
Iontaobhas iomchuí laistigh den bhrí ainmnithe san Acht um Cheartas Coiriúil 2010. 

Duine Ainmnithe
Tá sainmhíniú ar “Duine Ainmnithe” ar fáil i Alt 25 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid 
agus Maoiniú Sceimlitheoireachta) Acht 2010, arna leasú. 

Neamhréiteach
Deir Rialúchán 22(3) de IR 194/2021 má thagann aon Duine Ainmnithe ar an tuairim go bhfuil 
neamhréiteach idir an fhaisnéis a bhaineann le hiontabhas ábhartha sa chlár lárnach (CLUTI) agus 
na sonraí úinéireachta tairbheach atá ar fáil don duine ainmnithe a bhaineann leis an t-iontaobhas, 
seachadadh an duine ainmnithe don Chláraitheoir, go tráthúil, fógra faoin tuairim sin ina sonraítear 
sonraí na neamhréireacht.
Níor cheart ach difríocht ábharach fíorasach a thuairisciú – ní mheasfar gur difríocht ábharach 
é mionathrú ar ainm (m.sh. Padráig in aghaidh Pat) nó earráid neamhshuntasach litriúchán / 
chlóghrafaíochta.
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Sa chás go n-úsáidtear leagan Gaeilge d’ainm caithfidh an t-ainm seo a bheith ag teacht leis 
an meid atá iontráilte sa chlár inmheánach. Má aimsítear leagan teanga éagsúil d’ainm úinéir 
tairbhiúil idir an clár idirmheánach agus CLÚTI breathnaítear air seo mar neamhréiteach.

Cosaint Sonraí
Déantar tagairt shonrach san Acht um Chosaint Sonraí, 2018 (Uimhir 7 de 2018) i Rialachán 27(7) 
mar rud a bhaineann leis an rochtain a thugann an Cláraitheoir do dhuine ainmnithe agus d’aon 
duine eile maidir leis an bhfaisnéis sa chlár lárnach a bhaineann le hiontabhas ábhartha.

Ba cheart go mbeadh a fhios ag Daoine Ainmnithe a chuid dualgais agus a bhfreagrachtaí maidir 
le conas a bhailíonn, a úsáideann agus a chosnaíonn siad sonraí pearsanta i gcomhréir leis an 
reachtaíocht um Chosaint Sonraí.

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.

Cad atá le déanamh anois:
1. Sábháil mar PDF.

2.  Uaslódáil an FN comhlánaithe agus sínithe chuig M’Fhiosruithe

 Baineann m’Fhiosrú le:

  Clár na n-Iontaobhas (Clár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil Iontaobhas)

 Agus Níos Beaichte:

  Fógra Neamhréireachta

3.  Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil, lena n-áirítear liosta de cheisteanna coitianta,féach 
ar CLUTI.

4.  Ba cheart fiosrúcháin a dhéanamh trí M’Fhiosruithe mar atá thuas. 

Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

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.

https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
https://www.revenue.ie/ga/crbot/central-register-of-beneficial-ownership-of-trusts/index.aspx
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