Iarratas ar Fhaoiseamh ó Cháin Cláraithe Feithiclí, CBL agus/nó Dualgais
ar Fháil/Iompórtáil agus Clárú Mótarfheithicle faoi Alt 12 den Phrótacal ar
Phribhléidí agus Díolúintí na gComhphobal Eorpach
Sonraí an Iarratasóra
1. Sloinne:

2. Céadainm(neacha):

3. Náisiúntacht:
5. Dáta a Thángthas chun Cónaitheachta:

4. Seoladh taobh amuigh d’Éirinn:

/

6. Ainm agus Seoladh Éireannach na hInstitiúide fostaíochta
de chuid an AE:

			

/

7. Seoladh ar Dháta na hEarcaíochta:

Sonraí Faoisimh Roimhe Seo

8. An bhfuair tú faoiseamh roimhe seo in Éirinn i leith mótharfheithicle/			
FUAIR
mótarfheithiclí faoin bprótacal seo?  Má fuair, comhlánaigh Bosca 9.

NÍ BHFUAIR

9. Sonraí faoi aon fhaoiseamh a fuarthas roimhe seo, is é sin sonraí feithicle agus dáta/áit na hiontrála isteach go
hÉirinn:

			

Sonraí na Feithicle

10. Uimhir an Deimhnithe Breithe: *

11. Cineál:

12. Leagan:

13. Uimhir an Innill:

14. Uimhir an Fhonnaidh:

15. Dath(anna):

16. Áit agus Dáta iontráil bheartaithe na feithicle isteach go hÉirinn:

/

/

* Ná comhlánaigh ach amháin sa chás gur ceannaíodh an fheithicil sa Stát. Beidh an t-eolas iarrtha ag an déileálaí.

			

Dearbhú an Iarratasóra

17. Dearbhaím, 		, (Ainm) go bhfuil na sonraí a thug mé thuas fíor
agus cruinn feadh m’eolais agus mo thuairime agus is mian liom faoiseamh a éileamh ó íoc na
Cánach Cláraithe Feithiclí, CBL agus/ní dleachtanna eile cuí.
Síniú:		
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Dáta:

/

/
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Deimhniú

17. Deimhniú ó Stiúrthóir na hOifige faoi Alt 16 den Phrótacal:

(Institiúid) a bhfuil post mar
(Grád) aige/aici agus gur ceapadh chun an
/

. Earcaíodh é/í nuair a bhí sé/sí ag cónaí in

ion S

/

it
nst ut

de chuid
phoist seo é/í an

EU I

(Ainm)

tamp

Dearbhaím gur oifigeach lánaimseartha é/í

(Tír).
				
Síniú:
Post:

Dáta:		/

/

Úsáid Oifigiúil Amháin
Chuig na Coimisinéirí Ioncaim

Aitheantas Díolúine:

Deimhním, chun críocha faoisimh ó Cháin Cláraithe Feithiclí, CBL agus/nó dleachtanna cuí eile a íoc faoi Chaibidil
V, Alt 12 den Phrótacal maidir le Pribhléidí agus Díolúintí, mar a bhaineann le hoifigigh agus seirbhísigh eile de chuid
na gComhphobal Eorpach, go gcáilíonn an institiúid agus an duine aonair thuasluaite.

/

Sta

/

mp

(Do Rúnaí na Roinne Gnóthaí Eachtracha)
Dáta:

Depa

(Rannóg Prótacail)

Aonad CCF Bhaile Átha Cliath Theas

e
rtm nt

Síniú:

Aitheantas Díolúine:

Maidir leis an bhfaoiseamh dá dtagraíonn an t-iarratas seo, deonaíodh é do
(Ainm) i
ndáil leis an mótarfheithicil a bhfuil achoimre uirthi lastall agus féadtar an fheithicil a chlárú anois gan Cáin Cláraithe
Feithiclí, CBL agus/nó dleachtanna eile cuí a íoc ina leith. Eisigh an litir díolúine le go gceadófaí an fheithicil a chlárú.
Síniú

Dáta:

/

/

Nóta don Iarratasóir

Ní fhéadtar an fheithicil dá dtagraíonn an t-iarratas seo a dhíol ná a dhiúscairt ar
shlí eile, a fhruiliú, a ligean ar iasacht, ná a thabhairt mar urrús sa Stát ar feadh
tréimhse dhá bhliain ó dháta an chlárúcháin gan Cáin Cláraithe Feithiclí, CBL agus/nó
dleachtanna iompórtála a íoc ina leith agus le cead roimh ré ó na Coimisinéirí Ioncaim.
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.
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