
CCF - Aistriú Cónaitheachta

Gnó a aistriú ó thaobh istigh den AE
Iarratas agus Dearbhú i leith Faoisimh ó

Cháin Cláraithe Feithiclí (CCF)
Ba chóir foirm ar leithligh a chomhlánú i leith gach feithicle atá i gceist

Ba chóir an bhileog leis na Coimisinéirí Ioncaim “Aistriú Cónaitheachta” a léamh roimh 
an iarratas seo a chomhlánú.

D’fhonn cáiliú don fhaoiseamh, ní mór fianaise dhoiciméadach a chur ar fáil in éineacht 
le d’iarratas, de réir mar a shonraítear ar an bhfoirm seo agus bainteach le do chúinsí 
pearsanta.

1 Sonraí Pearsanta

1(a) Ainm an iarratasóra: 

1(b) UPSP:

1(c) Dáta breithe: L L M M B B B B

1(d) Náisiúntacht:

1(e) Uimhir fóin lae:

1(f)  Seoladh ríomhphoist:

1(g) Ainm an chéile/an pháirtnéara:

1(h) UPSP an chéile/an pháirtnéara:

1(i)  Ar bhain tú leas as díolúine ón CCF faoi na                   Bhain    Níor bhain
   forálacha um aistriú cónaitheachta le cúig bliana anuas?

   (má bhain, cuir na sonraí uile ar fáil)

1(j)   An raibh aon ioncam agat a d’eascair in Éirinn                      Bhí          Ní raibh
   roimh an dáta um theacht chun cónaí?

   (má bhí, cuir na sonraí uile ar fáil)

1(k) An raibh maoin in Éirinn faoi d’úinéireacht agat                      Bhí         Ní raibh
   roimh an dáta um theacht chun cónaí?

   (má bhí, cuir na sonraí uile ar fáil)
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Úsáid oifigiúil amháin
Aitheantas na 
díolúine:

Dáta a fuarthas é: Uimhir thagartha:
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2 Sonraí na Feithicle

2(a)  Déanamh agus Múnla na Feithicle:

2(b)  Uimhir Chlárúcháin:

2(c)  Uimhir Aitheantais na Feithicle (UAF)
   nó an Uimhir Fonnaidh:

2(d) An dáta a cláraíodh i d’ainm í: L L M M B B B B

2(e)  An tír inar cláraíodh i d’ainm í:

2(f)  Léamh ón míleáiste/odaiméadar:

2(g)  An dáta a tugadh isteach sa Stát í:

2(h)  An áit ar tugadh isteach sa Stát í:

2(i) An raibh sí mar ábhar do dhíolúine nó aisíocaíocht chánach              Bhí                 Ní raibh 
nuair a fuarthas í?  

2(j) An raibh an fheithicil in Éirinn agat ag tráth ar bith roimh an  
 dáta a thángthas chun gnáthchónaí sa Stát? Bhí                  Ní raibh

Má bhí, cuir sonraí ar fáil

 
3 Taobh amuigh den Stát 4 In Éirinn
3(a) Tréimhse na gnáthchónaitheachta         4(a)  Dáta a thángthas chun gnáthchónaí

 Ó L L M M B B B B L L M M B B B B

 Go L L M M B B B B

3(b) An seoladh a raibh gnáthchónaí ort ann            4(b)  Seoladh reatha
   roimh bhogadh go hÉirinn 
 
 

3(c) An raibh an mhaoin faoi d’úinéireacht, ar           4(c)  An bhfuil an mhaoin faoi d’úinéireacht, ar              
cíos, srl agat?                                                             cíos, srl agat? 
    

3(d) Slí bheatha                       4(d)   Slí bheatha

3(e) Seoladh an ghaoil is gaire (is é sin céile,   4(e)  Seoladh an ghaoil is gaire (is é sin céile,
   páirtnéir, srl)                            páirtnéir, srl)

 Mar thaca le m’iarratas, iniata leis seo tá Aguisín 1 den fhoirm seo comhlánaithe go cuí
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 Tá Níl

Sonraí Cónaitheachta
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Dearbhú agus Gealltanas

Tá mé ar an eolas faoi na hiarmhairtí a bhaineann le dearbhú neamhfhírinneach, mar a fhoráiltear 
faoi Alt 139(5) den Acht Airgeadais, 1992 (arna leasú), agus leis seo dearbhaím an méid seo a 
leanas: 

l D’aistrigh/aistreoidh mé mo ghnáthchónaitheacht chun an Stáit

ar:  L L M M B B B B

l Maidir leis an bhfeithicil, a bhfuil a sonraí ar léiriú ar an iarratas seo:

w is í mo mhaoin phearsanta féin í ag an tráth a aistríodh mo chónaitheacht chun an Stáit;

w tá sí á tabhairt isteach sa Stát go buan agam;

w bhí sí faoi m’úinéireacht agus in úsáid agam taobh amuigh den Stát ar feadh tréimhse
sé mhí ar a laghad roimh an dáta a scoir mé den ghnáthchónaitheacht a bheith agam
taobh amuigh den Stát;

w fuair mé í faoi na coinníollacha ginearálta cánachais a bhí i bhfeidhm i margadh intíre
na tíre agus ní raibh sí, ar fhorais easpórtala nó imeachta ón tír sin, mar ábhar d’aon
díolúine nó aisíocaíocht de chuid aon chánach. (Scrios an t-alt seo má fuarthas an
fheithicil saor ó dhleacht de bhun socruithe taidhleoireachta/consalachta nó mar gheall
ar bhallraíocht le heagraíocht idirnáisiúnta.) Le haghaidh tuilleadh eolais, féach an
bhileog eolais leis na Coimisinéirí Ioncaim “Aistriú Cónaitheachta (Feithiclí Saor ó
Dhleacht)”.

l Tá an t-eolas a thugtar ar an bhfoirm seo bainteach leis an iarratas seo agus tá sé fíor
agus cruinn.

l Tuigim gur ormsa atá an fhreagracht cruthúnas a chur ar fáil, de réir mar atá leagtha síos
sa dlí. Tuigim chomh maith go bhféadfaí an t-iarratas seo a dhiúltú má loicim an cruthúnas
iarrtha a chur ar fáil nó má loicim ar bhealach eile cloí leis na coinníollacha maidir le deonú
na díolúine.

l Geallaim nach ndíolfar an fheithicil ná nach ndéanfar, ar bhealach eile, í a dhiúscairt, a
ligean amach ar cíos, a thabhairt ar iasacht, ná a thabhairt mar urrús sa Stát gan cead a
fháil i scríbhinn roimh ré ó na Coimisinéirí Ioncaim le linn na tréimhse dhá mhí dhéag tar
éis í a chlárú, ach amháin má dhéantar an íocaíocht chuí Cánach Cláraithe Feithiclí.

l Éilím leis seo faoiseamh ón CCF (agus CBL agus an Chomhtharaif Custam) a íoc i ndáil
leis an bhfeithicil a bhfuil a cuid sonraí ar an bhfoirm seo.

Síniú an iarratasóra   Dáta

L L M M B B B B
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Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus cuireann siad rialuithe custam i
bhfeidhm. Iarrann na Coimisinéirí Ioncaim ar chustaiméirí sonraí pearsanta áirithe a sholáthar 
chun na gcríocha seo agus chun roinnt feidhmeanna eile reachtúla a chomhlíonadh, faoi 
mar a shannann an tOireachtas. Féadtar do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna agus 
gníomhaireachtaí eile Rialtais faoi chúinsí áirithe sa chás go bhforáiltear seo sa dlí. Tá sonraí 
iomlána faoi bheartas um chosaint sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim ina leagtar amach an gcaoi a 
n-úsáidfimid do shonraí pearsanta chomh maith le eolas i ndáil le do chearta mar ábhar sonraí ar
fáil ar ár leathanach Príobháideachas ar www.revenue.ie. Tá sonraí faoin mbeartas seo ar fáil i
gcruachóip chomh maith, ach é sin a iarraidh

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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Aguisín 1
Nótaí:
l Ní theastaíonn na doiciméid uile sa liosta sa rannán seo a leanas.  Cuir tic sna boscaí cuí 

i gcás na ndoiciméad atá faoi d’úinéireacht go hiarbhír agus a bhféadann tú cóipeanna 
díobh a chur ar fáil.

l Is léiriú é * gur Fianaise Dhoiciméadach éigeantach atá ann.

Fianaise ar Ghnáthchónaitheacht
   Teastaíonn Fianaise Dhoiciméadach Cuir tic (a) de réir mar is cuí
 Fáil/Úsáid/Diúscairt maoine Taobh amuigh den Stát Sa Stát

 Morgáiste/Comhaontuithe Léasa

 Comhfhreagras dlí, srl

 Comhaontú Tionóntachta Bunaidh sínithe

 Díol Maoine nó Scor Léasa

 Fógra chun Imeachta/Liosta Seiceála amach  
 an Tionónta

 Billí Fóntais Deiridh

 Atreorú Poist

 Eile (cuir na sonraí uile ar fáil thíos)

  Má tá maoin neamhdhíolta agat thar lear, cén chaoi a bhfuil úsáid á baint as?
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 Sonraí fostaíochta  Taobh amuigh den Stát Sa Stát

  Conradh fostaíochta

  Dáta Tosaithe

  Duillíní pá

  Deimhnithe cánach

  Deimhniú um scor fostaíochta, P45 mar shampla

  Eile (cuir na sonraí uile ar fáil thíos)

Is léiriú é * gur Fianaise Dhoiciméadach éigeantach atá ann.
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Fianaise ar Mhaireachtáil Lá go Lá
D’fhonn gnáthchónaitheacht a dheimhniú, ba chóir duit a mhéad agus is féidir den fhianaise 

thíos a chur ar fáil maidir le maireachtáil lá go lá thar réimse dátaí ag clúdach 6 mhí iomlána go 
díreach roimh chónaitheacht a athrú.)

   Teastaíonn Fianaise Dhoiciméadach Cuir tic (a) de réir mar is cuí 
 Maireachtáil lá go lá   Taobh amuigh den Stát  Sa Stát

  Ráitis bhainc/cárta creidmheasa *

  Billí fóntais

  Billí sláinte

  Clárúchán scoile

  Táillí scoile, srl.

  Ballraíocht chlub

  Eile (cuir na sonraí uile ar fáil thíos)

                     

 Gan a bheith ag obair, ar scor, srl                        Taobh amuigh den Stát         Sa Stát

 Fianaise ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh nó sochair Stáit

 Sochair eile Stáit, liúntas leanaí mar shampla, srl

 Eile (cuir na sonraí uile ar fáil thíos)
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Fianaise ar Ghnáthchónaitheacht, ar lean

   Teastaíonn Fianaise Dhoiciméadach Cuir tic (a) de réir mar is cuí
 I gcás féinfhostaíochta   Taobh amuigh den Stát     Sa Stát

  Clárúchán Cánach

  Tuairisceáin Chánach

  Cuntais, Billí

  Sonraisc

  Eile (cuir na sonraí uile ar fáil thíos)

Is léiriú é * gur Fianaise Dhoiciméadach éigeantach atá ann.
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Fianaise ar Mhaireachtáil Lá go Lá, ar lean

   Teastaíonn Fianaise Dhoiciméadach Cuir tic ( a ) de réir mar is cuí
 Doiciméid eile  Taobh amuigh den Stát Sa Stát

  Sonraí loingseoireachta/eitilte

  Aistriú troscáin

  Stóráil, srl

  Eile (cuir na sonraí uile ar fáil thíos)

Fianaise ar sheilbh agus Úsáid Feithicle taobh amuigh den Stát

   Teastaíonn Fianaise Dhoiciméadach Cuir tic (a) le míreanna
    tíolactha/tagairtí

Deimhniú Clárúcháin Feithicle / Deimhniú um 
Easpórtáil Bhuan *

Deimhnithe Árachais don fheithicil 
ar a léirítear ainm an iarratasóra agus iad ag 
clúdach íostréimhse 6 mhí roimh an aistriú cónaitheachta *

Sonrasc díolacháin/admháil ceannaigh

Ticéad fantóireachta/áirithint farantóireachta dá  
dtagraíonn an fheithicil i gceist

Doiciméid eile

 Admháil le haghaidh táillí clárúcháin

 Admháil le haghaidh cáin bhliantúil cúrsaíochta

 Taifid seirbhíse feithicle

 Admhálacha breosla

 Admhálacha páirceála

 Eile (cuir na sonraí uile ar fáil)
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Is léiriú é * gur Fianaise Dhoiciméadach éigeantach atá ann.
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Cúis leis an aistriú cónaitheachta chun an Stáit

Aon eolas eile is mian leat a chur ar fáil mar taca le d’iarratas

Leathanach 7 as 7

Is léiriú é * gur Fianaise Dhoiciméadach éigeantach atá ann.
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