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FAOIN DREASACHT UM CHABHAIR CHUN CEANNACH (DCC) 
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(a) Ainm

(d) Ríomh-Uimhir Rochtana Imréitigh Cánach 

(i) Uimhir CBL

(i) Tá mé cláraithe mar Chonraitheoir nó mar Phríomh- / Fho-chonraitheoir 
 sa ríomhchóras CCI agus is é mo ráta reatha CCI ná 
          0% 

          20% 

          35%

(c) Faisnéis Chláraithe Cánach
(b) Dáta

(ii) Uimhir CCI (más difriúil)

(e) Deimhnigh an méid a leanas, le do thoil, maidir le do ráta CCI (cuir T sa bhosca cuí)

nó
(ii) Tá mé cláraithe mar Phríomhchonraitheoir sa ríomhchóras CCI agus 

deimhním go gcomhlíonaim na dualgais dá dtagraítear in Alt 530G nó 
530H den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 (arna leasú) [cé is moite de na 
dualgais dá dtagraítear in Alt 530G(1)(a) agus (b) nó 530H(1)(a) agus (b) a 
thagraíonn d’Fhochonraitheoirí]

(f) Deimhnigh an méid a leanas, le do thoil (cuir isteach T sna boscaí cuí)
(i) Is mian liom bheith i mo Chonraitheoir Cáilitheach cláraithe
(ii) Glacaim leis gur ar mo chomhlíontacht leanúnach cánach a bhraitheann sé cibé 

acu a gheobhaidh mé agus a choinneoidh mé stádas Conraitheora Cháilithigh 
(iii) Chomh fada agus a choinneoidh mé stádas Conraitheora Cháilithigh, toilím le 

foilsiú an ainm atá tugtha in (a) thuas, mar aon le m’uimhir chláraithe cánach, 
ar shuíomh gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim

(iv) Cuirim isteach leis seo sonraí maidir le háiteanna cónaithe cáilitheacha faoin 
DCC atá cáilitheach

(vii)	 Cuirim	isteach	leis	seo	fianaise	maidir	le	ceadanna	pleanála	gaolmhara	do	na	
háiteanna cónaithe cáilitheacha

Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

HTB 1

Éilíonn an Dreasacht um Chabhair chun Ceannach (DCC) go gcláródh conraitheoirí mar chonraitheoir 
cáilitheach faoin scéim. Ní mór do chonraitheoirí ar mian leo clárú mar chonraitheoir cáilitheach 
an fhoirm seo a chomhlánú. Tá sí le cur isteach mar aon leis an bhfaisnéis riachtanach bhreise 
(liostaithe thíos), trí M‘Fhiosruithe in ROS mar Scéim um Chabhair chun Ceannach – Faomhadh 
Conraitheora.
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(viii)	 Cuirim	isteach	leis	seo	fianaise	maidir	leis	an	doiciméad	fóilió	agus	le	heastát	nó	
leas, ruílse nó léasach, a bhaineann leis an talamh dá dtagraítear ag (iv) thuas

(vi)	 Deimhním	leis	seo	go	gcuirfidh	mé	isteach	breis	sonraí	maidir	le	haon	áit	
chónaithe mholta amach anseo le linn tréimhse na scéime DCC

(v) Líon na n-áiteanna cónaithe cáilitheacha



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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