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Síniú an iarratasóra:

€ ,,

Dáta: 

Aitheantas Maoine:

Seoladh na maoine:

Ainm an Díoltóra:

Seoladh an Díoltóra 
(Má tá sé difriúil ó 
seoladh na maoine):

UPSP an Díoltóra:

Sonraí Teagmhála an díoltóra:

Praghas díola aontaithe:

Banda luachála dearbhaithe ar Thuairisceán CMÁ:

Míniú ar cén fáth nach 
dtagann an praghas díola 
comhaontaithe taobh istigh 
de cheann ar bith de na 
coinníollacha um réiteach 
ginearálta: 

Stádas an iarratasóra:

Dearbhaím nach dtagann an praghas díolacháin comhaontaithe taobh istigh de cheann ar bith de na 
coinníollacha um imréiteach ginearálta agus go bhfuil na sonraí go léir san fhoirm iarratais seo, agus an 
fhaisnéis atá ceangailte leis an iarratas seo, fíor agus ceart ar feadh m’eolais agus mo thuairime.

(LLMMBBBB)

Luacháil Inmhuirir dearbhaithe ar Tuairisceán CMÁ más níos mó ná €1m: € ,,

Chun ligean do na Coimisinéirí Ioncaim d’iarratas ar réamh-imréiteach a phróiseáil, cuir an méid seo a leanas in 
éineacht leis an bhfoirm seo:

• Doiciméid tacaíochta chun a dhearbhú go raibh an luacháil a dearbhaíodh ar do Thuairisceán CMÁ ceart 
amhail ar an dáta luachála (01 Samhain 2021). Bheadh sonraí faoi dhíolacháin den chineál céanna ón gClár 
Praghsanna Maoine, scáileán ó shuíomhanna idirlín Ghníomhairí Eastáit, luacháil ghairmiúil nó aon doiciméad 
nó míniú eile atá agat chun tacú le do luach dearbhaithe.

• Cóip den bhróisiúr díolacháin ar a fhógraítear díol do mhaoine (mura bhfuil aon cheann ar fáil ar líne).

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. 

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

	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text13: 
	Text12: 
	undefined_2: 


