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Clárúchán Cánach d’Eagraíochtaí 
Deonacha Neamhbhrabúis

Níor chóir an fhoirm seo a úsáid ach amháin nuair is mian le heagraíocht dheonach neamhbhrabúis clárú le 
haghaidh cánach.

Níor chóir do ghrúpaí, comhpháirtíochtaí, cuideachtaí srl déanta brabúis í a úsáid – ní mór dóibhsean clárú 
le foirm TR1 nó TR2.

Comhlánaigh gach cuid den fhoirm seo mar a iarrtar in BLOCLITREACHA. Cuireann * in iúl go dteastaíonn 
réimse a chomhlánú. Nuair a thugtar roghanna, cuir R isteach sna boscaí de réir mar is cuí. Nuair a bheidh 
sé comhlánaithe, sínigh an dearbhú ag bun na foirme agus seol ar ais chuig:  
Clárúcháin Ghnó 
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Bosca Oifige Poist 1, Loch Garman
Ríomhphost: businesstaxesregistrations@revenue.ie
Fón: 01 738 3630 nó taobh amuigh d’Éirinn + 353 1 738 3630

Tabhair do d’aire: In éagmais eolas cruinn, cuirfear moill ar an gclárúchán agus féadfaidh sé go mbeidh 
moill i dtaca leis na doiciméid a theastaíonn uait. 

A 1   Ainm agus Seoladh

1. Ainm an ghrúpa *

2. Seoladh an ghrúpa *  
(Eircode san áireamh) 

A 2    An fáth le clárú le haghaidh cánach 

Cuir in iúl cén fáth a bhfuil an grúpa ag iarraidh clárú le haghaidh cánach ag an tráth seo – cuir R sa 
bhosca cuí

3. Má bhíothas cláraithe roimhe seo, sonraigh an uimhir tagartha 
 cánach a úsáideadh *

4. Iarratas ar dheimhniú imréitigh cánach * 
(Má tá tú cláraithe le haghaidh cánach, ná tíolaic an fhoirm seo - comhlánaigh an fhoirm TC1)

5. Iarratas ar dheimhniú faoi Alt 980 *

6. Eile, sonraigh *

7. Dáta Tosaigh *

A 3    Duine Freagrach

8. Ainm dhuine freagrach an ghrúpa *

9. Seoladh an duine fhreagraigh*  
(Eircode san áireamh) 

10. Uimhir Fóin *

11. Ríomhphost*
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A 4    Sonraí an Ghrúpa

12. Céard iad cuspóirí an ghrúpa? *

13. Cén chaoi a ndéantar an grúpa a mhaoiniú? *

14. Tabhair sonraí i gcás duine ar bith a  
bhainfidh buntáiste as gníomhaíochtaí nó  
cúrsaí airgid an ghrúpa /na heagraíochta *

15. Cén chaoi a n-úsáidfear barrachas maoinithe?

16. An ndéanfaidh an grúpa / eagraíocht iarratas ar dhíolúine do Charthanais / Spóirt? * Déanfaidh  
(cuir R sa bhosca)

17. Más mian leat go ndéileálfaí le do chúrsaí cánach trí Ghaeilge, cuir R sa bhosca

A 5    Dearbhú

Dearbhaím go bhfuil na sonraí atá tugtha agam san iarratas seo cruinn ar gach slí.

Sínithe *            Ainm *

            (in BLOCLITREACHA)

Ról *                       Dáta *
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Tuilleadh Eolais

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait i dtaca le cánachas in Éirinn, féach ar www.revenue.ie. Sábháil am ort féin trí 
thíolacadh a dhéanamh ar líne trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Is áis féinfhreastail idirlín é 
seo trína gcuirtear modh ar fáil do chustaiméirí a gcúrsaí cánach a bhainistiú ar líne ar bhealach tapa agus slán 24/7, 
365 lá sa bhliain. Tabhair do d’aire go n-iarrtar ar chatagóirí áirithe cáiníocóirí in Éirinn a dtuairisceáin chánach a íoc 
agus a thíolacadh ar líne. Tá tuilleadh eolais ar Ríomhthíolacadh éigeantach ar ár suíomh idirlín. 

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 heolas 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.

Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

https://www.revenue.ie/ga/self-assessment-and-self-employment/mandatory-efiling/index.aspx
https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
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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