
Dearbhú do na Coimisinéirí Ioncaim - Foirm um Údarú ÍMAT A1

1. Údarú chun Gníomhú mar Ghníomhaire

Tugaim (céadainm, 
sloinne)

USPS  Dáta Breithe

údarú (ainm na  
gníomhaireachta cánach)

TAIN

Seoladh an 
ghníomhaire

Dearbhaím go gcoinneofar gach fianaise dhoiciméadach ar theidlíocht chun creidmheasanna/faoisimh 
éilithe, agus ar fhoinsí ioncaim incháinithe, ar feadh tréimhse 6 bliana ag tosú ag deireadh na bliana 
measúnachta lena mbaineann an Tuairisceán Ioncaim agus/nó lena mbaineann an t-éileamh arna 
dhéanamh ag (roghnaigh an rogha tosaíochta)                                                       (cuir isteach ainm na 
gníomhaireachta cánach) NÓ  agam féin      . (éigeantach)

Síniú Dáta

Síniú Dáta

RPC012373_GA_WB_L_1

(Gníomhaire)

(Cliant)

Seoladh ríomhphoist 
(an cháiníocóra) (éigeantach)

chun gníomhú mar ghníomhaire ar mo shon maidir le gach gné a bhaineann le mo thuairisceán cánach 
ioncaim Éireannach a thíolacadh, lena n-áirítear éilimh ar aisíocaíocht nó creidmheasanna, liúntais nó 
faoisimh a thíolacadh.

2. Téarmaí agus Coinníollacha um Údarú
Tuigim go bhforáiltear sa dlí cánach do phionóis shibhialta agus do phionóis choiriúla araon as ucht
loiceadh tuairisceán a dhéanamh, as ucht tuairisceán bréagach a thabhairt, nó as ucht tuairisceán
bréagach a éascú, nó má éilítear creidmheasanna, liúntais nó faoisimh chánach nach bhfuil dlite.
Dearbhaím go dtabharfaidh mé na doiciméid riachtanacha do ______________________________
(cuir isteach ainm na gníomhaireachta cánach) chun tacú le haon éilimh ar aisíocaíochtaí nó ar
chreidmheasanna nó le héilimh ar liúntais agus faoisimh a dhéantar leis na Coimisinéirí Ioncaim ar mo
shon ag__________________________ (cuir isteach ainm na gníomhaireachta cánach).

Dearbhaím go soláthróidh mé sonraí gach foinse ioncaim agam do _________________________ (cuir 
isteach ainm na gníomhaireachta cánach).
Tuigim gur gá don duine roghnaithe in Rannán 1 thuas, gach doiciméad a choinneáil maidir le haon 
aisíocaíocht nó creidmheas nó liúntas nó faoiseamh éilithe ag an ngníomhaire ar mo shon ar feadh 
tréimhse 6 bliana ag tosú ag deireadh na bliana measúnachta lena mbaineann an Tuairisceán 
Ioncaim agus/nó éileamh agus go mbeidh ar __________________________ (cuir isteach ainm na 
gníomhaireachta cánach) é a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim má iarrann siad é.

Dearbhaím go mbeidh an t-údarú i bhfeidhm go dtí go bhfaigheann na Coimisinéirí Ioncaim fógra foirmiúil 
uaim féin nó ó __________________________ (cuir isteach ainm na gníomhaireachta cánach) nó ar feadh 
uastréimhse de 4 bliana. [Má thíolactar Foirm Údaraithe nuashonraithe tar éis 4 bliana, déanfar an t-údarú 
a athnuachan.]

Chun eolas a fháil faoin gcaoi a bhféadann gníomhaire córais na gCoimisinéirí Ioncaim a úsáid 
thar do cheann, féach ‘Gníomhaire cánach nó seirbhís cánach a úsáid’ ar www.revenue.ie.
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