TREOIR DOCHAIR DHÍRIGH SEPA
Tagairt Sainoirdaithe Uathúil
Tagairt Sainoirdaithe Uathúil (TSU) – le comhlánú ag na Coimisinéirí Ioncaim

Aitheantóir an Chreidiúnaí

IE87ZZZ302076

De bhun an fhoirm seo um shainordú a shíniú, údaraíonn tú do (A) na Coimisinéirí Ioncaim treoracha
a sheoladh chuig do bhanc chun airgead a bhaint as do chuntas agus (B) do do bhanc chun airgead
a bhaint as do chuntas de réir na dtreoracha ó na Coimisinéirí Ioncaim.
Mar chuid de do chearta, tá tú i dteideal aisíocaíocht a fháil ó do bhanc faoi théarmaí agus
coinníollacha do chomhaontaithe le do bhanc.
Ní mór aisíocaíocht a éileamh taobh istigh de 8 seachtaine ag tosú ón dáta óna mbaintear airgead as
do chuntas. Tá míniú ar do chearta i ráiteas a fhéadtar a fháil ó do bhanc.
Comhlánaigh na reimsí uile a bhfuil * in aice leo
Ainm an Chreidiúnaí

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Seoladh an Chreidiúnaí Rannóg na gCustam, Cuntais AEP, Oifigí an Rialtais
Cathair/Baile

An tAonach, Contae Thiobraid Árann, E45 T611
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Cineál Íocaíochta

Íocaíocht Atréimhseach

Ainm an Fheichiúnaí*
Seoladh an Fheichiúnaí*
Tír *
Cathair/Baile *
Uimhir Chuntais (IBAN) an Fheichiúnaí *
Cód Aitheantais Bainc (BIC) an Fheichúnaí *
Dáta an tSínithe
Sínigh anseo *
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Uimhir Aitheantais leis
na Coimisinéirí Ioncaim
Seol an sainordú seo ar ais chuig:
Na Coimisinéirí Ioncaim, Rannóg na gCustam, Cuntais AEP, Oifigí an Rialtais, An tAonach,
Contae Thiobraid Árann, E45 T611.

Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus cuireann siad rialuithe custam i bhfeidhm. Iarrann
na Coimisinéirí Ioncaim ar chustaiméirí sonraí pearsanta áirithe a sholáthar chun na gcríocha seo agus chun roinnt
feidhmeanna eile reachtúla a chomhlíonadh, faoi mar a shannann an tOireachtas. Féadtar do shonraí pearsanta a
mhalartú le Ranna agus gníomhaireachtaí eile Rialtais faoi chúinsí áirithe sa chás go bhforáiltear seo sa dlí. Tá sonraí
iomlána faoi bheartas um chosaint sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim ina leagtar amach an gcaoi 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 é sin a iarraidh
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