
Éileamh ar Aisíocaíocht Cáin Bhreisluacha (CBL) ar Earraí Daonnúla le 
haghaidh Onnmhairithe faoin Ordú um Cháin Bhreisluacha 
(Aisíocaíocht Chánach) (Uimh. 21), 1987

VAT 73  (Bealtaine 2022)

1. Sonraí an Éilitheora

2. Sonraí an Éilimh

Comhlánaigh an chuid seo i mBLOCLITREACHA

ÚSÁID OIFIGIÚIL AMHÁIN

1. Uimh. an 
Bharántais:

2. Scrúdaithe ag:

3. Seiceáilte ag:

4. Méid Ceadaithe:

Uimh. an 
Chustaiméara:

Ar:

Ar:

/           /   

/           /   
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3. Dearbhú
Is féidir pionós a ghearradh ar dhuine ar bith a thugann ráiteas bréagach go feasach ar mhaithe le haisíocaíocht 
CBL a fháil. Sínigh an dearbhú thíos.

(b) gur comhlacht daoine neamhbhrabúsach mé a bhfuil aidhmeanna de chineál daonchairdiúil agam agus atá 
gníomhach i ngníomhaíochtaí daonnúla, carthanachta nó teagaisc thar lear;

Dearbhaím leis seo:
(a) nach bhfuilim i dteideal loghadh, aisíocaíocht ná asbhaint CBL a fháil faoi fhorálacha ar bith eile den Acht 

Comhdhlúite Cánach Breisluacha 2010 nó d’Acht nó ionstraim eile arna dhéanamh nó arna déanamh faoi 
reacht arna riar ag na Coimisinéirí Ioncaim maidir le soláthar nó allmhairiú na n-earraí lena mbaineann an 
t-éileamh ar aisíocaíocht CBL; 
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(c) nach bhfuilim cláraithe, ná nach bhfuil orm clárú le haghaidh CBL;  
(d) go bhfuil na sonraí atá tugtha san iarratas seo fíor agus cruinn.

Síniú

Stádas

Dáta
(LL/MM/BBBB)

Seoladh: 
(Eircode san áireamh)

Ainm:

UPSP / Uimhir Thagartha Cánach

Seoladh 
ríomhphoist: Uimhir Theileafóin:

Uimhreacha Idirnáisiúnta Chuntas Bainc (IBAN) (Uasfhad: 34 carachtar):

Cóid Aitheantais Bainc (BIC) (Uasfhad: 11 carachtar):

Ainm Shealbhóir an Chuntais:

Cur Síos ar na hearraí:

Dáta onnmhairithe earraí (LL/MM/BBBB):

Dáta soláthair / allmhairithe earraí (LL/MM/BBBB):

Méid na haisíocaíochta arna éileamh: €
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TÁBHACHTACH – Léigh na nótaí seo roimh d’éileamh a sheoladh isteach

1. Rinneadh na hearraí a onnmhairiú laistigh de cheithre mhí óna soláthar in Éirinn nó óna n-allmhairiú  
 isteach in Éireann.

3. Deimhnigh an méid seo a leanas roimh duit an fhoirm éilimh seo a chur isteach:

  • tá codanna 1 go 3 comhlánaithe agat.

  • tá an dearbhú sínithe agat.

• tá an doiciméadú tacaíochta uile ceangailte agat, .i. sonraisc bunaidh maidir leis na hearraí uile 
san éileamh nó admhálacha maidir le CBL a íocadh ar earraí allmhairithe agus an doiciméad 
onnmhairithe custaim.

  • tá na sonraisc inléite, dátaithe agus taispeántar iontu an CBL, ainm, seoladh agus uimhir CBL an 
tsoláthraí agus cur síos leordhóthanach ar na hearraí lena mbaineann.

  • tá fótachóipeanna de dhoiciméadú tacaíochta ceangailte más mian leat na doiciméid 
bunaidh a fháil ar ais.

2.  Ní mór éilimh ar aisíocaíocht a dhéanamh laistigh de cheithre bliana ó dheireadh na tréimhse incháinithe 
lena mbaineann an t-éileamh. 

Ba cheart Foirmeacha Éilimh, mar aon le doiciméadú tacaíochta a sheoladh ar ais chuig:
Rannóg an Ard-Bhailitheora, Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, Teach an tSáirséalaigh, Sráid Phroinséis, Luimneach,  
V94 R972. Teil: 01 738 3667

Is féidir tuilleadh cóipeanna den fhoirm seo a fhail ón seoladh thuas nó a íoslódáil ó láithreán Gréasáin 
na gCoimisinéirí Ioncaim: www.revenue.ie

Is mar threoir amháin a thugtar an t-eolas sa doiciméad seo agus ní comhairle ghairmiúil í, ná comhairle dlí. 
Níor chóir glacadh leis go bhfuil an treoir cuimsitheach ná go dtugatar freagra críochnaitheach ann ar gach 
cás.

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 é seo le dlí. Tá polasaí cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim agus eolas ar do chearta cosanta 
sonraí le fáil ar www.revenue.ie.

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