
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.

• Ní mór an fhoirm seo a bheith comhlánaithe ag an gceannaitheoir i leith gach feithicil éagsúil atá á tabhairt ar láimh ag ionad 
SNTC le haghaidh clárú.

• 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.

Dearbhaímse, an té atá sínithe thíos, gur cheannaigh mé an fheithicil atá sonraithe thuas, agus go bhfuil an fhaisnéis atá ar an bhfoirm 
seo agus na doiciméid tacaíochta ceart.

CCF - Foirm Sonraí Ceannacháin Feithicle
Daoine seachas trádálaithe údaraithe

Dearbhú
Má tá aon amhras ort faoi aon chuid den dearbhú seo, ba chóir duit dul i dteagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Síniú:

Ainm (i mBloclitreacha):

Dáta: UPSP / Uimhir Chustaiméara  
leis na Coimisinéirí Ioncaim:L L M M B B B B

VRTVPD2
RPC016051_GA_WB_L_1

1 Sonraí na Feithicle:
Uimhir Aitheantais Feithicle / 
Uimhir an Fhonnaidh:
Déanamh: Leagan:

Múnla:

Cláruimhir Eachtrach:

2 Duine / Gnó ónar ceannaíodh an fheithicil:

Cineál an Díoltóra (cuir tic le 
ceann amháin):
Ainm / Ainm Gnó:

Seoladh:

Uimhir Theagmhála:

Seoladh Ríomhphoist (más ann): Suíomh Idirlín (más ann):

Díoltóir Mótar: Teach Ceantála: Gnáthdhuine:

Uimhir CBL (más cuí):

Gnó Eile:

4 Sonraí Ceannacháin na Feithicle:

Dáta an Díola / Ceannacháin: L L M M B B B B

Dáta Iontrála isteach sa Stát: L L M M B B B B

Praghas Ceannaigh  
(CBL san áireamh):
Suim CBL * (más cuí):

A I R

A I R

* Murar ceannaíodh an fheithicil ó Dhuine Aonair, cuir sonraí na suime CBL ar fáil.

3 Má rinne triú páirtí an fheithicil a cheannach agus a iompórtáil isteach sa stat ó thar lear, cuir a gcuid sonraí anseo:

Ainm:

Seoladh:

Uimhir Theagmhála:

Seoladh Ríomhphoist (más ann):
Uimhir Chustaiméara leis 
na Coimisinéirí Ioncaim: 
(UPSP / CBL)

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 eile 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.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
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