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IARRATAS AR CHEADÚ LE HAGHAIDH IONCHUR DÍREACH TRÁDÁLAÍ

Do: Na Coimisinéirí Ioncaim Rannóg na gCustam, Deasc Chabrach ríomhChustaim, Oifigí an 
Rialtais, An tAonach, Contae Thiobraid Árann, E45 T611 (I MBLOCLITREACHA)

COINNÍOLLACHA UM DHEARBHÚ LEICTREONACH IDT
1.  Ní mór do thrádálaí a bheith ceadaithe le haghaidh IDT agus deimhniú digiteach ó ROS 

(Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim) faighte acu chun Dearbhú Leictreonach a 
dhéanamh.

2.  Is ionann an stádas dlíthiúil atá ag Dearbhú Leictreonach DRA agus atá ag dearbhú DRA i 
gcóip chrua, agus is ionann an stádas dlíthiúil atá ag an teaglaim den dearbhóir Bosca (14) 
(uimhir EORI) agus deimhniú digiteach agus atá ag síniú i scríbhinn.

3.  Is ionann an stádas dlíthiúil atá ag Dearbhú Leictreonach EDE agus atá ag dearbhú EDE i 
gcóip chrua, agus is ionann an stádas dlíthiúil atá ag an teaglaim de TAN an Dearbhóir Bosca 
(3) agus deimhniú digiteach agus atá ag síniú i scríbhinn.

4.  Measfar gur ionadaíocht fhíor den Dearbhú Leictreonach comhréire atá i gcóip chrua 
asphrionta ón gCóras AEP, a shainaithneofar trí Uimhir an Dearbhú Leictreonach agus an 
Dáta, mura gcruthófar a mhalairt.

5.  Ní mór go mbeadh na doiciméid tacaíochta riachtanacha ag an trádálaí (m.sh. sonrasc, foirm 
thosaíochta) sula dtugtar faoin dearbhú a dhéanamh.

6.  Ní mór go mbeadh na doiciméid tacaíochta riachtanach i leith an dearbhú leictreonach DRA 
stóráilte ag an trádálaí Bosca (14) ar bhealach inghlactha do na Coimisinéirí Ioncaim ar feadh 
tréimhse cheithre bliana, agus go gcuirfí ar fáil iad do na Coimisinéirí Ioncaim má iarrtar iad. 
Ní mór go mbeadh na doiciméid tacaíochta riachtanach i leith an dearbhú leictreonach EDE 
stóráilte ag an trádálaí Bosca (3) ar bhealach inghlactha do na Coimisinéirí Ioncaim ar feadh 
tréimhse sé bliana, agus go gcuirfí ar fáil iad do na Coimisinéirí Ioncaim má iarrtar iad. Féadtar 
doiciméid a stóráil mar íomhá nó i bhformáid leictreonach eile.

7.  Ní bheidh feidhm ag Coinníoll 6 i gcás go bhfuil gá le doiciméid tacaíochta a chur isteach 
roimh an t-imréiteach, mar sin, coinneoidh na Coimisinéirí Ioncaim na doiciméid.

8.  Tríd ROS amháin gur féidir le úsáideoirí IDT teachtaireacht a chur in iúl leis an gCóras AEP.

9.  I gcás go dtagann íocaíocht dleachta faoi IDT chun cinn, ní mór an íocaíocht a dhéanamh 
tríd an Scéim Íocaíochta Iarchurtha (Dochar Díreach Bainc) agus / nó modhanna íocaíochta 
cuntais neamh-iarchurtha.

10. Eiseofar uimhir EORI don trádálaí ionas gur féidir dearbhuithe DRA a chur isteach. Ní féidir 
ach uimhir ceannteideal cáiníocóra amháin a úsáid i mBosca 48 den Dearbhú Leictreonach 
agus ní mór go dtiocfadh sé leis, nó go mbeadh baint aige leis an trádálaí a dtagraítear i 
gceann de na Boscaí 2, 8 nó 14 den DRA.
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11. Eiseofar uimhir an Ceannteideal Cánach C&E / TAN don trádálaí ionas gur féidir leo dearbhuithe 
EDE a chur isteach. Ní féidir ach íocóir TAN amháin a úsáid i mBosca 27 den Dearbhú Leictreonach 
agus ní mór go dtiocfadh sé leis, nó go mbeadh baint aige leis an trádálaí a dtagraítear i gceann de 
na Boscaí 2 nó 3 den EDE.

12. Ní mór don trádálaí a chur in iúl ar an nDearbhú Leictreonach cé acu an bhfuil íocaíocht le déanamh 
de bhun na Scéime Íocaíochta Iarchurtha, nó ar shlí eile.

13. I gcás easpórtálacha, ní mór Uimhir agus Dáta um Dhearbhú Leictreonach a bheith ag an iompróir 
ag tráth na hiompórtála le gur féidir é a chur ar fáil do na Coimisinéirí Ioncaim má iarrtar iad.

Féadann na Coimisinéirí Ioncaim na Coinníollacha seo a leasú nó a chur leo.

AONTAÍM GO GCLOÍFIDH MÉ LEIS NA COINNÍOLLACHA THUAS.

Síniú

Ainm Iomlán an tSínitheora (BLOCLITREACHA)   Stádas

Dáta an tsínithe L   L M   M B    B    B    B

Ní mór é seo a bheith sínithe i gcás cuideachta theoranta nó neamhchorpraithe ag Stiúrthóir nó ag 
Rúnaí Cuideachta, nó i gcás comhpháirtíochta, ag duine de na páirtithe, nó i gcás dílseánacht aonair, 
ag an dílseánach.

Árachais

Chun teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cuntasaíochta ríomhChustam, bain úsáid as an tseirbhís 
shlán ‘M’Fhiosruithe’ atá ar fáil in mochúrsaí  nó in 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 ‘ríomhChustaim - Fiosrú ar an gCóras’.

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 
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.

https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
https://www.revenue.ie/en/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
https://www.revenue.ie/ga/online-services/services/manage-your-record/myenquiries.aspx
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