
Údarú chun Gníomhairí Imréitigh Custam a cheadú EORI nó 
Cuntas Clárúcháin C&M Trádálaí (UCT) a úsáid le Cánacha 

Custam nó Dleachtanna Máil a íoc
Chuig: Na Coimisinéirí Ioncaim, An Rannóg na gCustam, Aonad Cuntasaíochta ríomhChustaim, 

Oifigí an Rialtais, An tAonach, Contae Thiobraid Árann, E45 T611.

Uimhir CBL / EORI 

Comhlánaigh in BLOCLITREACHA

Uimhir Fóin Uimhir Facs

seoladh ríomhphoist

Ainm an Iarratasóra
(“Agus mé/muid ag 
trádáil mar” 
más cuí) 
agus seoladh
(Eircode san áireamh)

DátaSíniú

Ainm Iomlán an 
tSínitheora     

Lean ar aghaidh ar an leathanach lastall

**Stádas

I E

Foirm do Ghníomhairí Imréitigh Custam agus Máil

*Clárúchán C&M 
(UCT)

Cinntigh go bhfuil gach EORI / Clárúchán C&M (UCT) ceart.  Má thugtar uimhreacha míchearta, beidh moill ar an eolas 
seo a phróiseáil.

GNÍOMHAIRÍ IMRÉITIGH CUSTAM

*Tugaim / Tugann muid údarú do na +            gníomhairí a léirítear ( + cuir líon iomlán na ngníomhairí 
sa liosta isteach anseo) thíos suimeanna na ndleachtanna agus cánacha atá dlite le híoc *agam / againn nó ag *mo / ár 
dTrádálaithe Comhlachaithe a iarraidh agus an EORI / Clárúchán C&M (UCT) a léirítear thuas a lua dá réir.
(*Scrios de réir mar is gá)

** Ní mór an fhoirm seo a bheith sínithe ag Stiúrthóir nó Rúnaí Cuideachta i 
gcás comhlacht teoranta nó comhlacht eile ionchorpraithe, ag páirtí i gcás 
comhpháirtíochta, nó ag dílseánach i gcás dílseánacht aonair.

Ainm Iomlán EORI / Clárúchán C&M (UCT) an Ghníomhaire
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Ainm Iomlán EORI / Clárúchán C&M (UCT) an Ghníomhaire
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Cinntigh go bhfuil gach EORI / Clárúchán C&M (UCT) ceart. Má thugtar uimhreacha míchearta, beidh moill ar an eolas 
seo a phróiseáil.

Údarú chun Gníomhairí Imréitigh Custam a cheadú EORI nó 
Cuntas Clárúcháin C&M Trádálaí (UCT) a úsáid le Cánacha 

Custam nó Dleachtanna Máil a íoc

Chun an fhoirm seo a thíolacadh don Aonad Cuntasaíochta ríomhChustaim, bain úsáid as an tseirbhís 
‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil ar mochúrsaí  nó ar ROS:

• sínigh isteach ar M’Fhiosruithe
• roghnaigh ‘Cuir fiosrú nua leis’
• sa bhosca ‘Baineann m’Fhiosrú le’, cuir isteach ‘Custaim’
• sa bhosca ‘Agus Níos Beaichte’, cuir isteach ‘Cuntais ríomhChustaim’.

Foirm do Ghníomhairí Imréitigh Custam agus Máil

Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus feidhmíonn rialuithe Custam. Iarrann na Coimisinéirí 
Ioncaim ar chustaiméirí sonraí pearsanta áirithe a chur ar fáil chun na críocha seo agus chun críocha feidhmeanna reachtúla 
áirithe eile de réir mar a shannann an tOireachtas. Féadfaidh sé go ndéanfar do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna agus 
Gníomhaireachtaí eile Rialtais i gcúinsí áirithe nuair a fhoráiltear dó seo le dlí. Tá na sonraí uile faoi bheartas cosanta sonraí 
na gCoimisinéirí Ioncaim ina leagtar amach an chaoi a n-úsáidfimid do shonraí pearsanta chomh maith le eolas i ndáil le do 
chearta mar ábhar sonraí ar fáil ar ár leathanach Príobháideachas 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/services/manage-your-record/myenquiries.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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