
NOCHTADH SAINORDAITHEACH
IDIRBHEART ÁIRITHE

(LIOSTA CLIANT)

I gcomhréir le Caibidil 3 de Chuid 33 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 agus leis Na 
Rialacháin um Nochtadh Sainordaitheach Idirbheart Áirithe 2011 (I.R. Uimh. 7 de 2011)

Ba chóir do thionscnóir an fhoirm seo a chomhlánú de réir alt 817M den Acht Comhdhlúite 
Cánacha 1997,

 agus an fhoirm a sheoladh ar ais chuig:-

 An tAonad um Nochtadh Sainordaitheach Úsáid Inmheánach Amháin
	 Oifig	na	gCoimisinéirí	Ioncaim	
	 Rannán	na	gCásanna	Móra	 Dáta a fuarthas:
	 Teach	Ballaugh
	 73	-	79	Sráid	an	Mhóta	Íocht	
	 Baile	Átha	Cliath	2

Ní mór an fhoirm chomhlánaithe a fháil taobh istigh de 30 lá i ndiaidh an dáta a dtagraítear dó i 
Rialachán 24(1)(a), nó taobh istigh de 5 lá i ndiaidh deireadh ráithe féilire, de réir mar is cuí (Féach 
Nóta 1).

Ní mór Foirm MD4 a chomhlánú faoi choinne gach aon idirbheart, idirbheart a bhfuil na sonraí faoi 
seolta ar ais ar Fhoirm MD1.

Uimhir Thagartha Idirbhirt (Féach Nóta 2):

Baineann an liosta cliant seo le -

 Liosta Tosaigh Cliant:  Ráithe dar críoch 30 Meán Fómhair:

 Ráithe dar críoch 31 Márta: Ráithe dar críoch 31 Nollaig:

 Ráithe dar críoch 30 Meitheamh: Bliain:

(Sonraigh sa bhosca cuí)

Foirm MD4
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Sonraí Cliaint (má tá tuilleadh spáis de dhíth, lean ar aghaidh ar Fhoirm MD5 (leathanach  
      leanúna))

Ainm Cliaint:

Seoladh Gnó:

Uimhir Thagartha Cánach (Féach Nóta 3), más eol:

Ainm Cliaint:

Seoladh Gnó:

Uimhir Thagartha Cánach, más eol:

Ainm Cliaint:

Seoladh Gnó:

Uimhir Thagartha Cánach, más eol:

2

Úsáid Inmheánach Amháin
Dáta a fuarthas:

Uimhir Thagartha Idirbhirt:
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Ainm Cliaint:

Seoladh Gnó:

Uimhir Thagartha Cánach, más eol:

Dearbhú

 Dearbhaím, ar feadh m’eolais agus mo thuairime, go bhfuil na sonraí atá curtha ar fáil agam ar  
 an fhoirm seo agus ar aon leathanach leanúna fíor comhlán.

 Síniú:
   
 Ainm an tSínitheora:
 (líon isteach i
 mBLOCLITREACHA)

 Cáil an tSínitheora:

 Dáta:     L L M M B B B B

 Líon na bhFoirmeacha MD5 (leathanach leanúna) a úsáideadh:

Uimhir Thagartha Idirbhirt: Úsáid Inmheánach Amháin
Dáta a fuarthas:



NÓTAÍ

Nóta 1.

De réir Rialacháin 24(1)(a) ní mór liosta cliant a chur ar fáil taobh istigh de 30 lá tar éis -

 (i)  an tionscnóir an t-idirbheart atá le nochtadh a chéadchur ar fáil lena chur i gcrích, nó

 (ii)  an tionscnóir teacht ar an eolas go bhfuil idirbheart atá le nochtadh curtha i gcrích.

Na himthosca ar leith, de réir mar a leagtar amach sa reachtaíocht iad, a chinnfidh cé acu (i) nó (ii) 
a bhfuil feidhm leis.

Nóta 2.

Is é is ciall le hUimhir Thagartha Idirbhirt ná an uimhir a thugtar san admháil ó na Coimisinéirí 
Ioncaim a dheimhníonn go bhfuarthas Foirm MD1 i dtaca leis an idirbheart seo.

Nóta 3.

Sainítear Uimhir Thagartha Cánach in alt 817D den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 mar a 
leanas:

 l	i gcás duine aonair, uimhir PSP an duine, agus

 l	i ngach cás eile -

  - an uimhir thagartha atá sonraithe in aon tuairisceán ar ioncam nó i bhfógra measúnachta 
   a eisíonn na Coimisinéirí Ioncaim chuig an duine, nó

  - uimhir chlárúcháin an duine chun críocha cánach breisluacha.
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