
Uimhir Fóin (042) 9353300 / 01 7383651

FOIRM CHLÁRÚCHÁIN VIES (EARRAÍ / SEIRBHÍSÍ)
Comhlánaigh an fhoirm seo agus seol ar ais í chuig VIMA ag an seoladh thuasluaite nó trí chóras ríomhphoist ar líne 

na gCoimisinéirí Ioncaim M’Fhiosruithe ag www.revenue.ie
Maidir le haon trádálaithe atá cláraithe le haghaidh CBL agus a easpórtálann earraí nó seirbhísí le duine nó trádálaí 

atá cláraithe le haghaidh CBL i mBallstát eile, ní mór dóibh Ráiteas VIES a chomhlánú, is cuma an luach.

1. Uimhir CBL
IE

2. Ainm & Seoladh Gnó (Eircode san áireamh)

Uimhir 
Fóin

Ríomhphost

3. Ainm & Seoladh Teagmhála an Trádálaí (Eircode san áireamh)

Uimhir Fóin

Ríomhphost

RPC016426_GA_WB_L_1

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Rannóg Pearsanta
VIMA
14/15 Sráid Uí Chonaill Uachtarach
Baile Átha Cliath 1
D01 F9C1

https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
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4. Ainm & Seoladh an Ghníomhaire le haghaidh VIES (murach fostaí de chuid an chomhlachta iad)

Uimhir CBL

Uimhir Fóin

Ríomhphost

5. Luach measta bliantúil (euro) an tSOLÁTHAIR EARRAÍ / SEIRBHÍSÍ le Ballstáit eile AE:

(a) Earraí

(b) Seirbhísí

Dáta na chéad easpórtála 
chuig an AE 

6. Ainm an Dearbhóra

Uimhir Fóin

Ríomhphost

Dáta

Síniú an Dearbhóra

FOIRM CHLÁRÚCHÁIN VIES (EARRAÍ / SEIRBHÍSÍ)

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.

Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

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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