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Fógra i leith Nasc Gníomhaire

Ainm an chliaint   
(Bloclitreacha)

Uimhir Tagartha Cánach

TAIN an Ghníomhaire 

Deimhním, le héifeacht ó               

  go mbeidh                 ag gníomhú 
mar mo ghníomhaire maidir leis na cánacha seo a leanas (cuir isteach x de réir mar is cuí): 

Cáin Ioncaim

Cáin Ioncaim, ÍMAT san áireamh

Cáin Chorparáide

Cáin Bhreisluacha (CBL)

ÍMAT / ÁSPC an Fhostóra - (Gníomhaire Airgeadais & Párolla)

ÍMAT / ÁSPC an Fhostóra - (Gníomhaire Párolla Amháin)

Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC)

Cáin Conarthaí Iomchuí (CCI)

Tobhach Comhshaoil

Cáin Iarchoimeádta ar Dhíbhinní (CID)

Ballstát Aitheantais CBL (BSACBL)

Eile: Sonraigh

Ní fhéadtar an fógra seo a úsáid chun nasc a cruthú le cliaint a bhfuil ioncam ÍMAT amháin acu. 

Beidh feidhm leis an socrú seo go n-athróidh an gníomhaire nó an cliaint é agus go gcuirfear na 
Coimisinéirí Ioncaim ar an eolas maidir leis an athrú.

Tuigim nach gcuireann sé seo cosc orm maidir le mo dhualgas leabhair agus taifid chuí / fhónta 
a choimeád agus chun doiciméid dá leithéid a chur ar fáil d’Oifig na Coimisinéirí Ioncaim nuair a 
iarrtar iad.

Sínithe                                                                  Dáta        
                                     Gníomhaire  

Sínithe                                                                  Dáta 
                                    Cliant                                                                                     

Sonraí Teagmhála an Ghníomhaire

Ainm                                                               Fón / Rphost

*Tabhair do d’aire go féadtar Nasc Gníomhaire a chealú gan fógra i gcás foirmeacha neamhiomlána.
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Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

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 na sonraí uile 
faoi bheartas cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim ina leagtar amach an chaoi 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 í 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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