IONTAOBHAS LÁNROGHNACH
TUAIRISCEÁN CÁNACH

Le seachadadh ag diúscróir faoi Alt 46 (15) den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003
maidir le maoin a thagann faoi réir Iontaobhas Lánroghnach an 11 Feabhra, 1999 nó tar éis an dáta sin
Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus feidhmíonn rialuithe Custam. Iarrann na Coimisinéirí Ioncaim ar chustaiméirí sonraí
pearsanta áirithe a chur ar fáil chun na críocha seo agus chun críocha feidhmeanna reachtúla áirithe eile de réir mar a shannann an tOireachtas. Féadfaidh
sé go ndéanfar do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna agus Gníomhaireachtaí eile Rialtais i gcúinsí áirithe nuair a fhoráiltear é seo le dlí. Tá polasaí
cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim agus eolas ar do chearta cosanta sonraí le fáil ar www.revenue.ie.
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Dáta diúscartha
(I gcás inar tháinig maoin faoi réir an Iontaobhais ar dhátaí difriúla an 11 Feabhra, 1999 nó tar éis an dáta sin, comhlánaigh tuairisceán ar leithligh
maidir le gach diúscairt)

C. CUSPÓIRÍ AN IONTAOBHAIS
Liostaigh anseo ainmneacha agus seoltaí chuspóirí beo an Iontaobhais

D. IONTAOBHAITHE
Liostaigh anseo ainmneacha agus seoltaí Iontaobhaithe reatha an Iontaobhais

E. MAOIN A THAGANN FAOI RÉIR AN IONTAOBHAIS LÁNROGHNAIGH
Liostaigh anseo an mhaoin a thagann faoi réir an iontaobhais lánroghnaigh ar an dáta diúscartha dá dtagraítear in
B thuas
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F. DEARBHÚ
Dearbhaím/Dearbhaímid go bhfuil an fhaisnéis go léir san fhoirm seo cruinn agus iomlán ar feadh m'eolais agus mo thuairime.
Sínithe
Ainm agus seoladh an duine ar cheart
comhfhreagras a sheoladh chuige/chuici
Is féidir tuilleadh cúnaimh maidir le comhlánú
an tuairisceáin a fháil trí dhul i dteagmháil le:
Na Coimisinéirí Ioncaim,
An tAonad um Cháin Fáltas Caipitiúil,
Bloc F, Campas Gnó Baile Átha Í,
Bóthar Chaisleán an Chomair,
Baile Átha Í, Co. Chill Dara, R14 FE81
+353 1 738 3630
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