Iarratas ar Fhaoiseamh ó Cháin Cláraithe Feithiclí a Íoc i ndáil le
Feithicil le húsáid i mBunú nó Cothabháil Aersheirbhíse Idirnáisiúnta
(nó Fo-Sheirbhís) sa Stát
(Acht Airgeadais, 1992, Alt 134(4))
Ainm:

SONRAÍ AN IARRATASÓRA
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SONRAÍ NA FEITHICLE & NA HÚSÁIDE
Cineál

Múnla

Leagan

Uimhir Fonnaidh

Uimhir Chabhlaigh

Aerfort

CATAGÓIR ÚSÁIDE 
1. Aersheirbhís Idirnáisiúnta
2. Seirbhís Raidió /
Meitéareolaíoch / Eile
3. Cuspóirí Turgnamhacha

DEARBHÚ ÓN IARRATASÓIR
Dearbhaím an méid seo:
• Bainfear úsáid as an bhfeithicil thuas go heisiach don chuspóir / úsáid atá léirithe agus úsáid á
baint as an aerfort thuas
• Íocfar CCF láithreach más rud é, mar gheall ar athrú úsáide, go bhfuil an fheithicil á húsáid
ar bhealach eile seachas ar an gcaoi thuas, nó má dhéantar í a dhiúscairt sa Stát, agus go
dtabharfaidh mé fógra láithreach i scríbhinn do na Coimisinéirí Ioncaim faoi aon athrú nó
diúscairt den chineál sin
• Cuirfidh mé an uimhir clárúcháin shannta ar taispeáint ar an bhfeithicil taobh istigh de 3 lá ón
gclárúchán
• Ceadóidh mé d’Oifigeach Údaraithe an fheithicil a scrúdú ag gach tráth réasúnach
Agus leis seo déanaim iarratas ar dhíolúine faoin Acht Airgeadais, 1992, Alt 134(4) chun an
fheithicil thuas a chlárú sa Stát gan Cáin Cláraithe Feithiclí a íoc.
Post:

Síniú:

Dáta:

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 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.

ÚSÁID OIFIGIÚIL AMHÁIN
AG CEANTAR CÁNACH NA GCOIMISINÉIRÍ
IONCAIM
Don Iarratasóir:
Don Phríomhoifigeach Cúnta:
Deonaítear cead leis seo faoin Acht Airgeadais, Is mian liom a chur in iúl go bhfuil an fheithicil
1992, Alt 134(4) chun an fheithicil thuas a chlárú thuas curtha isteach anois i gClár na bhFeithiclí
sa Stát gan Cáin Cláraithe Feithiclí a íoc.
CCF agus go bhfuil an uimhir chlárúcháin atá
léirithe thíos sannta di.
Síniú:
Síniú:
AG AERFORT

Dáta:

Dáta:
Uimhir Chláraithe
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