
R
P

C
016027 _G

A
_W

B
_L_2

IARRATAS CHUIG AN TARD-BHAILITHEOIR AR DHEIMHNIÚ IMRÉITIGH 
CÁNACH I GCOMHRÉIR LEIS AN TACHT UM CHAIGHDEÁIN  

IN OIFIGÍ POIBLÍ, 2001

1. AINM

Ainm na Comhpháirtíochta

UPSP

Seoladh  
(Eircode san áireamh)

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.

TC(SIPO)

Nótaí: Comhlánaigh gach cuid den fhoirm seo. Féadfaidh sé go mbeidh moill ar d’iarratas a phróiseáil má loictear an fhoirm 
seo a chomhlánú i gceart.

2. UIMHIR TAGARTHA CÁNACH
Uimhir ÍMAT /  
ÁSPC an Fhostóra

Uimhir CBL

3. COMHALTA DE CHOMHPHÁIRTÍOCHT
Tabhair na sonraí seo a leanas i leith aon comhpháirtíocht ina bhfuil nó ina raibh tú mar chomhalta 
de. Má tá níos mó ná comhpháirtíocht amháin i gceist, bain úsáid as bileoga breise más gá.

Tréimhse do comhpháirtíocht
Uimhir tagartha na Comhpháirtíochta Uimhir CBL

Uimhir ÍMAT / ÁSPC 
an Fhostóra

Uimhir Chánach Conarthaí Iomchuí
4. DEARBHÚ ATÁ LE COMHLÁNÚ I NGACH CÁS
Déanaim iarratas leis seo ar dheimhniú imréitigh cánach faoin Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001, 
agus dearbhaím de réir mar is fearr is eol dom agus mar a chreidim, go bhfuil an t-eolas tugtha san fhoirm 
seo fíor agus ceart agus go bhfuil an t-eolas uilig curtha san áireamh agam leis an iarratas seo. Tá mé 
comhlíontach leis na dualgais a leagtar orm i ndáil le (a) íocaíocht cánacha, úis agus pionós faoi agus (b) 
aon tuairisceán a éilítear a sheachadadh faoi
- na hAchtanna Cánach,
- an tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976, agus leis na hachtacháin ag leasú nó ag leathnú an Achta 

sin,
- na hAchtanna um Cháin Ghnóthachan Caipitiúil, 
- an tAcht Cánach Breisluacha, 1972, agus leis na hachtacháin ag leasú nó ag leathnú an Achta sin, agus
- an tAcht (Cáin Mhaoine Áitiúil) Airgeadais, 2012, agus leis na hachtacháin ag leasú nó ag leathnú an 

Achta sin.
Síniú

Ainm an tsínitheora i mbloclitreacha

Dáta L L M M B B B B

Uimhir Fóin Lae
Is cóir foirmeacha iarratais líonta a chur chuig: Rannóg an Ard-Bhailitheora, SIPO Rannóg um 
Imréiteach Cánach, Teach an tSáirséalaigh, Sráid Phroinséis, Luimneach, V94 R972.  
Uimhir fóin - 01 738 3663

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