
Le comhlánú ag Duine Údaraithe ag tabhairt feithicle ar láimh le haghaidh clárú nó le haghaidh hiniúchadh réamhchlárúcháin.
• Ní mór an fhoirm seo a bheith comhlánaithe ag Duine Údaraithe i leith gach fheithicil éagsúil atá á tabhairt ar láimh ag ionad 

SNTC le haghaidh clárú nó le haghaidh iniúchadh réamhchlárúcháin.
• Ní chlárófar an fheithicil atá i láthair mura bhfuil an fhoirm seo comhlánaithe ina hiomláine.
• Ní mór Sonrasc / Dearbhú Díolacháin ó dhíoltóir na feithicle a bheith i dteannta leis an bhfoirm seo.
• Bain úsáid as BLOCLITREACHA amháin agus an fhoirm seo á comhlánú agat.

CCF - Foirm Sonraí Ceannacháin Feithicle
Duine Údaraithe, Déileálaí nó Dáileoir, mar shampla

Dearbhú
Má tá aon amhras ort faoi aon chuid den dearbhú seo, ba chóir duit dul i dteagmháil le d’oifig áitiúil de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Dearbhaím, a bhfuil m’ainm thíos-sínithe, go bhfuair mé an fheithicil thuasluaite agus go bhfuil an t-eolas uile san fhoirm seo agus sna 
doiciméid tacaíochta ceart.

Ainm (i mBloclitreacha):

Síniú: Dáta: L L M M B B B B

Coir atá ann dearbhú bréagach a thabhairt. Mar thoradh ar dhearbhú bréagach tógfar céimeanna chun an cháin sin a 
aisghabháil agus féadfaidh sé go mbeidh pionóis airgeadais (íosmhéid €5,000) agus / nó ionchúiseamh mar thoradh air. 
Déanfaidh an SNTC an doiciméad seo a scanadh nuair a fhaightear é agus seolfar an bhunchóip ar aghaidh chuig na Coimisinéirí 
Ioncaim. 
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 dó seo le dlí. Tá polasaí cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim agus eolas ar do chearta 
cosanta sonraí ar fáil ar www.revenue.ie.
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1 - Sonraí na Feithicle
Déanamh Múnla Fo-Leagan Cláruimhir Eachtrach

2 - Duine Údaraithe
Ainm Seoladh

UCT: Uimhir Theagmhála Seoladh Ríomhphoist (más ann)

4 - Sonraí Ceannacháin na Feithicle
Cineál Sonraisc* Airgeadra Glanchostas na Feithicle de réir 

an tSonraisc (gan CBL san áireamh)
Suim Eile Costas Iomlán de réir an 

tSonraisc

Dáta an Díola / Ceannacháin:                                                                                     Dáta Iontrála isteach sa Stát:

* Sonraigh más Sonrasc faoin Scéim Corrlaigh, Sonrasc CBL Nialasach, Sonrasc CBL ar an nGnáthráta, nó Díolachán Príobháideach atá i gceist.

Uimhir Gníomhaire Cánach 
an Díoltóra:

Duine údaraithe ónar ceannaíodh an fheithicil:
Má ceannaíodh an fheithicil ó Dhuine nó ó Ghnó, tabhair sonraí thíos:

3b - Duine/Gnó bunaithe in Éirinn ónar ceannaíodh an fheithicil

Ainm an Díoltóra Seoladh

Uimhir CBL Uimhir Theagmhála Seoladh Ríomhphoist (más ann)

Déileálaí FeithicleCuir tic sa bhosca cuí: Teach Ceantála Gnáthdhuine

3a - Duine/Gnó bunaithe go heachtrach ónar ceannaíodh an fheithicil

Ainm an Díoltóra Seoladh

Uimhir CBL

Uimhir Theagmhála Seoladh Ríomhphoist (más ann) Suíomh Idirlín (más ann)

Gnó Eile

Comhlánaigh Cuid 3a nó 3b - ná comhlánaigh an dá cheann acu.

Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

L L M M B B B B L L M M B B B B

Uimhir Aitheantais 
Feithicle / Uimhir an 
Fhonnaidh:

https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
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