Foirm Ainmniúcháin Páirtnéir Sibhialta Ainmnithe

[Foirm le cur chuig an oig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim a dhéanann déileáil leis an duine atá le bheith ina Páirtnéir Sibhialta Ainmnithe]

D’Ainm Féin:

D’UPSP Féin:

Ainm do
Pháirtnéir Sibhialta:
Seoladh:

UPSP do Phairtnéir Sibhialta:
An dáta a bhí an Páirtnéireacht
Shibhialta clárúchaithe:

L L M M B B B B

An tír inar clárú an
Páirtnéireach Shibhialta:
Eircode:

Teideal Cláraithe:
Tú Féin

€

Ioncam measta don bhliain chánach reatha

Do Phairtnéir Sibhialta

€

.0 0

,

,

.0 0

(a) Comhainmnímid leis seo .......................................................................................................... le bheith mar Páirtnéir Sibhialta ainmnithe don bhliain chánach
(líon isteach an bhliain chánach) mar shampla 2020 agus do na blianta dar gcionn.
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(b) Iarraimid go leithdháilfear ár gcreidmheasanna cánach agus banda ráta caighdeánach mar seo leanas:
Creidmheasanna Cánach
Páirtnéir Sibhialta Ainmnithe

€

,

.0 0

Banda Ráta Caighdeánach

Pairtnéir Sibhialta eile

€

,

.0 0

Páirtnéir Sibhialta Ainmnithe

€

,

.0 0

Pairtnéir Sibhialta eile

€

,

.0 0

nó
Má tá cáin á gearradh oraibh mar páirtnéir sibhialta, agus más maith libh go leithdháilfear bhur gcreidmheasanna cánach mar atá faoi láthair cuirigí tic sa bhosca seo
nó
Má theastaíonn uaibh bhur gcreidmheasanna agus banda ráta caighdeánach a roinnt go cothrom idir an bheirt agaibh cuirigí tic sa bhosca seo
nó
Más mian libh gach creidmheas inaistrithe agus banda ráta caighdeánach a leithdháileadh don Pháirtnéir Sibhialta ainmnithe, cuirigí tic sa bhosca seo

Dáta:

(Tú féin)

Sínithe:

(Páirtnéir Sibhialta)

L L M M B B B B

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.
Deartha ag Lárionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim
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Sínithe:

