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FÉINMHEASÚNÚ RÉAMHCHLÁRÚCHÁIN LE HAGHAIDH LEAGANACHA NACH BHFUIL AR AN LIOSTA AR 
https://www.ros.ie/evrt-enquiry  

Ná Húsáid le Haghaidh Leaganacha a Dháiltear go Coitianta in Éirinn
Ní mór fianaise ar úineireacht agus an áirithint ccf leis an sntc a cheangal leis seo má táthar á thíolacadh don An tSeirbhís Náisiúnta CCF.
Féadfaidh sé go bhfuil ccf breise iníoctha má tá an fheithicil feistithe le feabhsúcháin / oiriúintí inmhuirir.
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Céim 1. Roghnaigh ceithre leagan atá sna liostaí ar Glass’s Guide (An Ríocht Aontaithe) agus ar an Car Sales Guide 
(Poblacht na hÉireann) a thagann go dlúth leis an bhfeithicil i gceist faoi cheannteidil an innill/breosla/traiseolta/chineál 
na cabhlach.
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Céim 2. Cuir na sonraí na gcúig leagan isteach ón eagrán reatha de Glass’ Guide; sonraí i leith na gcoibhéisí is gaire do 
na ceithre leagan “comparáide” ón Ríocht Aontaithe ón eagrán reatha de Car Sales Guide (CSG); ríomh & cuir isteach 
cóimheasanna na praghsanna Ríocht Aontaithe–Poblacht na hÉireann chun an meánchóimheas a aimsiú. Mura bhfuil 
an leagan i gceist sa liosta ar Glass's, ba chóir tagairt a dhéanamh don phraghas díola sa Ríocht Aontaithe agus 
CBL san áireamh ann agus a cheangal leis seo. Féadtar sonraí ón áireamhán CCF a úsáid seachas sonraí CSG.
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Céim 3. Ríomhtar an PDMO de bhun an meánchóimheas a fheidhmiú ar phraghas Glass’s Guide den fheithicil i gceist.
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Céim 4. Cuir an ráta CCF in aghaidh na n-astaíochtaí CO2 faoi réir OMSP agus an muirear NOx i bhfeidhm le chéile 
chun an meastachán CCF a ríomh 
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https://www.ros.ie/evrt-enquiry


NÓTAÍ

Is é cuspóir na foirme seo cabhrú leat an muirear CCF a ríomh a d’fheadfaí a ghearradh ar an 
lá a chomhlánaítear an fhoirm. Féadfaidh sé go bhfuil an fhoirm oiriúnach sna cásanna seo:  

1. mura bhfuil an leagan i gceist sna liostaí ar an Áireamhán CCF ar  
https://www.ros.ie/evrt-enquiry, 

2. nach bhfuil an leagan i gceist den chineál a dháiltear go coitianta in Éirinn, agus 

3. má tá an leagan i gceist ar an margadh sa Ríocht Aontaithe. 

Tá an modh luachála ar cheann díobh siúd a úsáideann na Coimisinéirí Ioncaim. 

Tá an méid seo i gceist leis an modh: 

(i)  cóimheasanna praghais a dheimhniú idir na leaganacha atá inchomparáide leis an 
leagan i gceist agus atá ar an margadh sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn, agus 

(ii) an meánchóimheas a fheidhmiú ar phraghas miondíola sa Ríocht Aontaithe den leagan 
i gceist. Ba chóir praghsanna a fháil ó na heagráin reatha de na treoracha trádála. 
Féadfaidh sé gur gá duit, ar do chostas féin, dul i gcomhairle le trádálaithe / luachálaithe 
mótar chun na praghsanna agus na tagairtí eagráin seo a fháil.

Ba chóir cóipeanna de na doiciméid nó de na leathanaigh ó na treoracha cuí a bhí san áireamh 
sa ríomh seo a ghiniúint, a cheangal leis an bhfoirm seo.

Ní mór sonraí reatha a bheith san fhoirm agus níor chóir í a thíolacadh do na Coimisinéirí 
Ioncaim (An tSeirbhís Náisiúnta CCF, Na Coimisinéirí Ioncaim, Sráid Áine, 
Loch Garman, Y35 E29K)  
go dtí: 

1. go bhfuil an fheithicil faoi d’úinéireacht, agus 

2. go bhfuil coinne clárúcháin CCF leis an SNTC cur in áirithe agat le haghaidh na 
feithicle. 

Déanfaidh An tSeirbhís Náisiúnta gach iarracht foirmeacha a chomhlánaítear go cuí a úsáid mar 
bhonn chun an CCF dlite a ríomh ach amháin má tá comharthaí suntasacha contrártha i leith an 
luacha. Féadtar CCF breise a ghearradh má fheistítear feabhsúcháin/oiriúintí leis an bhfeithicil 
nár tugadh cuntas ina leith sa bhonn luachála.

Tabhair do d’aire

Ní sheolfar an fhoirm seo ar ais, ach féadfaidh sé go n-úsáidfidh na Coimisinéirí Ioncaim 
é chun luacháil a ghiniúint don fheithicil nuair a chuirtear an fheithicil i láthair le 
haghaidh clárúcháin ag ionad SNTC.

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. 

Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

https://www.ros.ie/evrt-enquiry/vrtenquiry.html?execution=e1s1
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