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Riaracháin le haghaidh Cuideachtaí Beaga 
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Leathanach 1

CUID 1 - Sonraí na Cuideachta

Ainm na Cuideachta

Seoladh Cláraithe

Uimhir Cánach Corparáide:

Uimhir CRO

An bhfuil gach tuairisceán 
cánach cothrom le dáta Tá Níl

*más ‘Níl’ an freagra, bí cinnte sonraí ar na 
tuairisceáin amuigh agus aon dliteanas breise a chur 
san áireamh

An bhfuil an CP ar an eolas faoi haon Idirghabháil Comhlíontachta 
Leanúnach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim 

Tá Níl

Sonraí ar Idirghabháil 
Comhlíontachta Leanúnach de 
chuid na gCoimisinéirí Ioncaim

CUID 2 – Comhairleoir Próisis

Ainm

Seoladh

Sonraí Teagmhála Fón Ríomhphost

Údarás chun Gníomhú thar ceann na cuideachta
*cuir cóip leis Tá Níl



Leathanach 2

CUID 3 – Plean Tarrthála

An gcomhlíonann an 
cuideachta na riachtanais 
faoin Acht

gur cuideachta bheag nó micreachuideachta í an cuideachta

níl an cuideachta in ann, nó nach bhfuiltear ag súil go mbeifear 
in ann, a fiachais a íoc 
gur cuideachta inmharthana í an cuideachta agus go bhfuil 
ionchas réasúnach marthanais aici 

níl réiteach ann d’fhoirceannadh na cuideachta

níl ordú déanta d’fhoirceannadh na cuideachta

níl an cuideachta tar éis leas a bhaint as an bpróiseas tarrthála 
riaracháin le haghaidh cuideachtaí beaga sna cúig bliana féilire 
roimhe.

Go gcomhlíonann an 
cuideachta le dhá cheann 
den chritéar seo a leanas:

níl láimhdeachas na cuideachta níos mó ná €12 
milliún

níl iomlán chláir chomhardaithe na cuideachta níos mó 
ná €6 milliún 

níl meánlíon na bhfostaithe níos mó ná 50

Déanfaidh stiúrthóirí na cuideachta fíorfhiosrúchán iomlán 
agus cothrom ar chúrsaí na cuideachta Déanfaidh Ní  

dhéanfaidh

Ráiteas faoi Chúrsaí iniata Tá Níl

Deimhniú go ndéanfaidh an Cuideachta cánacha reatha a thíolacadh 
agus a íoc de réir mar a éiríonn siad de bheith dlite le linn an phróisis Déanfaidh Ní 

dhéanfaidh

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 polasaí cosanta sonraí 
na gCoimisinéirí Ioncaim agus eolas ar do chearta cosanta sonraí ar fáil ar www.revenue.ie.

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