
TC1 Iarratas ar Dheimhniú Imréitigh Cánach
Níl an fhoirm iarratais seo le húsáid ach amháin ag na hiarratasóirí seo a leanas:

1. Iarratasóirí a bhfuil Imréiteach Cánach uathu ach nach bhfuil ríomh-Chumasaithe, féach Nóta 1.

2. Iarratasóirí nach bhfuil cónaitheach ná cláraithe le haghaidh cánach sa Stát, féach Nóta 2.
UPSP: (Uimhir Phearsanta  
Seirbhíse Poiblí) Ní bhaineann le  
hiarratasóirí neamhchónaitheach

Ainm an Iarratasóra:

Seoladh an Iarratasóra:

An chúis leis an Iarratas ar Imréiteach Cánach:                                                           

Breis Eolais le haghaidh iarratais ar Chonradh, Deimhniú nó Deontas

Cineál Conartha, Ceadúnais nó Deontais: 

Cén áit a ndéanfar an obair:

Má tá an tIarratasóir Neamhchláraithe agus Neamhchónaitheach

Clárúchán Cánach sa Tír Chónaitheachta:

Tír Chónaithe:

Cuir tic sa bhosca cuí:
 Soláthar Earraí Soláthar Seirbhísí Soláthar Earraí & Seirbhísí

An ndearna tú iarratas ar imréiteach cánach roimhe seo?

Má rinne, tabhair d’Uimhir Chlárúcháin. 

Sa chás gur comhalta de Chomhpháirtíocht an tIarratasóir:
Ainm na Comhpháirtíochta:

Tréimhse Comhaltais an Iarratasóra: 

Tagairt Chánach na Comhpháirtíochta:

Aon pháirtithe bainteacha eile: 
(Féach Nóta 3)

Tá an fhaisnéis ar an bhfoirm seo fíor agus ceart de réir mar is fearr a thuigim agus a chreidim.  
Tá an t-eolas ábhartha uilig curtha san áireamh agam leis an iarratas seo. 

Síniú:___________________________ Dáta:____________________

Ainm:______________________________ Uimhir Fón:____________________ 
(Bloclitreacha)

Seoladh Ríomhphoist: ______________________________
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Nótaí maidir le Comhlánú Iarratais le haghaidh Imréiteach Cánach
Nóta 1: Neamh ríomh-Chumasaithe 
Féadann iarratasóirí nach bhfuil rochtain acu ar chórais leictreonacha, iarratas a dhéanamh ar 
Dheimhniú Imréitigh Cánach tríd an iarratas seo a chomhlánú. Ní mór foirmeacha comhlánaithe a chuir 
chuig Seirbhísí do Chustaiméirí, Oifig an Ard-Bhailitheora, Teach an tSáirséalaigh, Sráid Phroinséis, 
Luimneach, V94 R972. 

Nóta 2: Neamh-Chónaitheoirí
Ní mór d’iarratasóirí neamh-chónaitheacha, nach bhfuil ceachtar clárúchán cánach Éireannach ná áit 
ghnó acu atá bunaithe go buan (PE) sa Stát iarratais ar imréiteach cánach a dhéanamh ag úsáid na 
foirme iarratais seo:

Déan é seo a chomhlánú, agus a scanadh agus a sheoladh thar ríomhphost chuig  
nonrestaxclearance@revenue.ie

Nó

Seol sa phost é chuig:
An tAonad um Imréiteach Cánach le haghaidh Neamhchónaitheoirí 
Rannóg an Ard-Bhailitheora 
Teach an tSáirséalaigh 
Sráid Phroinséis 
Luimneach 
V94 R972

Fón: + 353 1 738 3663

Nóta 3: Páirtithe Bainteacha
Déantar measúnú ar chúrsaí cánach an iarratasóra agus iadsan aon pháirtithe bainteacha i rith phróiseáil 
an iarratais ar imréiteach cánach. I measc na bpáirtithe bainteacha féideartha a ndéanfar measúnú orthu 
tá:-

• Maoine 

• Comhpháirtithe 

• Comhpháirtíochtaí 

• Fostóirí (Tiománaithe SPSV agus iarratasóirí ar an bPainéal um Chúnamh Dlí Choiriúil)

• Stiúrthóirí/Scairshealbhóirí

• Eintiteas Gnó roimhe seo (Iarratasóirí ar Cheadúnas Biotáille)

• Íocóir don Ghrúpa CBL (Iarratasóirí atá mar chuid de Ghrúpa CBL); de réir mar is cuí.
Chun an t-iarratas a chomhlánú, beidh Uimhir Tagartha Cánach nó UA Maoine na bpáirtithe bainteacha 
ábhartha ag teastáil ón iarratasóir.

Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus feidhmíonn rialuithe custam. Iarrann na Coimisinéirí 
Ioncaim sonraí pearsanta áirithe chun na críocha seo agus chun críocha feidhmeanna reachtúla eile mar a shannainn 
an tOireachtas. Féadtar do chuid sonraí pearsanta a mhalartú le Ranna Rialtais agus le gníomhaireachtaí eile i gcúinsí 
áirithe nuair atá foráil dó seo sa dlí. Tá sonraí iomlána faoi pholasaí cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim ar fáil ar an 
leathanach Príobháideachas ar www.revenue.ie ar a bhfuil sonraí faoin gcaoi a mbainfidh muid úsáid as do chearta 
mar dhuine is ábhar do shonraí. Tá sonraí an pholasaí seo ar fáil i bhformáid cóipe crua ach é a iarraidh.

Ní comhairle ghairmiúil atá sa doiciméad seo ach treoir amháin, agus níor cheart a mheas gur comhairle dhlíthiúil í ach 
an oiread. Níor chóir go nglacfar leis gur treoir chuimsitheach í, ná go dtugann sé freagra cinntitheach i ngach cás.

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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