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Is mian liom / linn iarratas a dhéanamh ar an Áis Íocaíochta Iarchurtha (Dochar Díreach Bainc) don mhéid seo a leanas

SCÉIM ÍOCAÍOCHTA IARCHURTHA (DOCHAR DÍREACH BAINC)

1.  Aon trádálaithe ar mian leo íocaíochtaí dleachtanna agus cánacha a iarchur faoin Scéim Íocaíochta Iarchurtha 
(Dochar Díreach Bainc), ní mór dóibh a bheith ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim.

2.  Ní mór d’aon trádálaí ceadaithe faoin Scéim Íocaíochta Iarchurtha an tsuim atá dlite do na Coimisinéirí Ioncaim, 
de bhun na Scéime seo, a íoc ar an dáta íoca a shonraíonn siad. Ní mór do thrádálaí dá leithéid, i ndáil le 
haon mhí féilire, gan éileamh a dhéanamh ar iarchur íocaíochta suime atá sa bhreis ar an tsuim sonraithe sa 
Ráthaíocht chuí.

3.  Ní mór do thrádálaithe a chur in iúl ar a nDearbhú Máil / CCF cé acu an bhfuil íocaíocht le déanamh de bhun na 
Scéime Íocaíochta Iarchurtha, nó ar bhealach eile.

4.  Sa chás go dtagtar i dtreo theorainn na Ráthaíochta, féadtar urrús breise a thabhairt de bhun éarlais bhreise, nó 
de bhun ráthaíocht nua a chur in áit na ráthaíochta bunaidh.

AONTAÍM GO GCLOÍFIDH MÉ LEIS NA COINNÍOLLACHA THUAS.
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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.

Cuideachta

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 eile 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/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
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