
Iarratas ar TAIN don Chlár Lárnach um 
Úinéireacht Thairbhiúil Iontaobhas

Ainm an Iarratasóra 

Seoladh an Iarratasóra 
(Eircode san áireamh)

Seoladh ríomhphoist

Uimhir fóin

An cháil ina bhfuil an t-iarratasóir ag déanamh ionadaíochta thar ceann an Iontaobhais (cuir T isteach):

Cuntasóir Dlíodóir Oifigeach / Fostaí

Le TAIN do Chlár na nIontaobhas, tugtar an t-údarás do ghníomhaire, comhairleoir nó 
ionadaí eile faisnéis a thíolacadh thar ceann Iontaobhaí agus dualgais a chomhlíonadh i 
ndáil leis an gClár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil Iontaobhas.  Má tá TAIN gníomhach 
cheana féin ag gníomhaire nó comhairleoir, ní theastaíonn TAIN breise do Chlár na 
nIontaobhas. 

Dearbhú
Dearbhaím go bhfuil na sonraí atá tugtha agam cruinn ar gach slí.

Síniú Dáta

Tabhair do d’aire: Cláraítear uimhreacha TAIN faoi rogha na gCoimisinéirí Ioncaim agus féadtar 
iad a tharraingt siar ag aon am.

Cuir an t-iarratas seo faoi bhráid:
An Cláraitheoir
Clár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil Iontaobhas 
Na Coimisinéirí Ioncaim 
Oifigí an Rialtais 
Bóthar an Spá, Trá Lí 
Co. Chiarraí, V92 HYF7
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Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

Tabhair do d’aire, maidir le sonraí pearsanta agus íogaire ar bith a sheoltar mar ghnáth-théacs 
trí ríomhphost caighdeánach, nach bhféadann na Coimisinéirí Ioncaim ráthaíocht a thabhairt go 
bhfuil siad go hiomlán slán. Má roghnaíonn custaiméirí áirithe an bealach seo a úsáid, meastar 
go nglacann siad le riosca ar bith atá i gceist. I measc na modhanna teagmhála eile a chuireann 
na Coimisinéirí Ioncaim ar fáil, tá an post caighdeánach agus an rogha clárú le haghaidh ár 
seirbhís chriptithe M’Fhiosruithe atá ar fáil ar mocchúrsaí agus ROS. Féadtar clárú le haghaidh 
mochúrsaí nó ROS ar www.revenue.ie.

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