
Fógra um Chealú Clárúcháin Cánach

Sonraí an Chustaiméara

TRCN1

UPSP / Uimhir  
Tagartha Cánach

An Cineál Gnó / Gníomhaíochtaí

Ainm an Chustaiméara

Seoladh 
Príobháideach
(Eircode san 
áireamh)

Seoladh Gnó
más éagsúil ón
seoladh príobháideach
(Eircode san áireamh)

Uimhir Fóin Uimhir Fóin Póca

Sócmhainní agus Trealamh  
Sonraigh an chaoi a ndearnadh iad a dhiúscairt  
Má tá siad ar fáil, tabhair na sonraí agus 
sonraigh an luach reatha

Áitreabh Gnó  
Sonraigh má tá sé faoi úinéireacht nó ar cíos 
agus tabhair sonraí faoin suíomh reatha

An Cineál Cánach

Cáin Ioncaim

CBL (CBL taobh istigh 
den Chomhphobal 
san áireamh)

Cáin Chorparáide

Fostóir
ÍMAT / ÁSPC

Eile

CCI

Sonraigh

Dáta scoir Fáth

& Uimhreacha Cláraithe Cánach le cur ar ceal  PP

RPC014506_GA_WB_L_1

Ná húsáid an fhoirm seo má tá tú cláraithe le Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) a úsáid agus má tá 
Deimhniú Digiteach ROS gníomhach agat. Leis an rogha Bainistigh Clárúcháin Chánach ar Sheirbhís ar Líne na 
gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), féadtar bainistiú a dhéanamh ar an bpróiseas chun do chlárúcháin chánach a chealú 
ar líne ar bhealach tapa agus slán.

Bain 
CBL taobh istigh 
den Chomhphobal *

Má tá clárúcháin CBL taobh istigh den Chomhphobal 
á bhaint agat, sonraigh an raibh aon athrú ar chúinsí

LL / MM / BBBB

* Coinneoidh sé seo do Chlárúcháin CBL intíre

https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx


Ainm an Stiúrthóra UPSP Baint leis an nGnó faoi láthair

Sonraigh an tslí bheatha reatha,  
is é sin Trádálaí Aonair / Ioncam ó  
Chíos / Stiúrthóir / ÍMAT srl

I gcás Cuideachta Theoranta, sa chás gur scoir an gnó, sonraigh an bhaint atá ag gach stiúrthóir ar leith leis an ngnó faoi láthair

Eolas curtha ag fáil ag
*Ainm

Gaol leis an gCustaiméir, 
más ann (Gníomhaire,  
duine muinteartha,  
mar shampla)

Dáta

Uimhir 
Fóin

Tíolaic an foirm seo don Aonad Clárúcháin cuí, féach sonraí thíos.

LL / MM / BBBB

* réimse riachtanach 

    Sonraí          Seoladh        Sonraí Teagmhála
Comhlaigh le custaiméirí reatha 
Rannóg na gCásanna Móra 
agus comhlachtaí atá páirteach 
sa mhéid seo; 

a) Institiúid airgeadais  
    (seachas comhar  
    creidmheasa) 

b) Comhlacht  
    stocbhroicéireachta

c) Ciste infheistíochta  
    rialaithe ag Banc Ceannais  
    na hÉireann 

d) Iontaobhais Infheistíochta  
    Eastáit Réadaigh 

e) Cuideachta le tacaíocht ón  
    Údarás Forbartha Tionscail  
    (breis agus 300 Fostaí)

f) Léasú aerárthach 

g) Árachas / Athárachas 

h) GÉCS (Cistí Údaraithe) 

i) Urrúsú Fiachais

j) Cian-gheallghlacadóirí

Aonad Clárúcháin Rannóg na 
gCásanna Móra 
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim 
Teach Ballaugh 
73 / 79 Sráid an Mhóta Íochtarach 
Baile Átha Cliath 2 
D02 PX37

Ríomhphost: largecasesdiv@revenue.ie 
Fón: 01 738 3637 nó ó thaobh amuigh 
d’Éirinn + 353 1 738 3637 

Gach custaiméir agus 
cuideachta eile

Clárúcháin Ghnó
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Bosca Poist 1
Loch Garman

Ríomhphost: 
businesstaxesregistrations@revenue.ie
Fón: 01 738 3630 nó taobh amuigh 
d’Éirinn + 353 1 738 3630

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 polasaí cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim agus eolas maidir le 
do chearta cosanta sonraí ar fáil ar www.revenue.ie.

Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx?lang=ga
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