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TREOIR 2014/107/AE ÓN gCOMHAIRLE 

an 9 Nollaig 2014 

LITIR RÁTHAÍOCHTA DON RANNÁN UM ÍOCAÍOCHTAÍ AGUS SOCRAÍOCHTAÍ 

URRÚS, BANC CEANNAIS NA hÉIREANN 

 

Deimhnímid go ndearnadh céannacht agus áit chónaithe úinéir tairbhiúil na n-íocaíochtaí úis, arna n-

eascairt as clárúchán an tsealbháin seo de bhannaí Rialtas na hÉireann, a fhíorú i gcomhréir le 

forálacha Threoir 2014/107/AE ón gComhairle maidir le cánachas ar ioncam ó choigiltis i bhfoirm 

íocaíochtaí úis.  Ina theannta sin, deimhnímid gur choinníomar fianaise dhoiciméadach den fhíorú seo 

agus go gcuirfear an fhianaise seo ar fáil do Bhanc Ceannais na hÉireann ar í a iarraidh.   

 

NÍ MÓR RÁITEAS A, B NÓ C THÍOS A CHOMHLÁNÚ SULA bhFÉADFAR AN FHOIRM 

SEO, I dTEANNTA NA FOIRME/bhFOIRMEACHA CLÁRÚCHÁIN,  A THABHAIRT DON 

BHANC CEANNAIS. 

 

Tá Ráiteas (A) le comhlánú MURA BHFUIL an t-úineir tairbhiúil intuairiscithe 

 

Aithníodh céannacht agus áit chónaithe úinéir tairbhiúil na n-íocaíochtaí úis arna n-eascairt as 

clárúchán an tsealbháin seo de bhannaí Rialtas na hÉireann agus NÍL sé nó sí intuairiscithe faoi 

théarmaí Threoir 2014/107/AE ón gComhairle. 

Ainm iomlán an Úinéara Thairbhiúil………………..……………… 

…………………………………………………………………….. 

Ainm na Cuideachta........................................................................... 

Síniú Oifigigh don Chuideachta……………….………………….. 

Dáta ...............................................................................................… 

Ar lean ar a chúl seo 

   BRANDA NA CUIDEACHTA 

     



  

 

 

 

Tá Ráiteas (B) le comhlánú más duine aonair é nó í an t-úineir tairbhiúil agus má TÁ sé nó sí 

intuairiscithe 

 

Aithníodh céannacht agus áit chónaithe úinéir tairbhiúil na n-íocaíochtaí úis arna n-eascairt as 

clárúchán an tsealbháin seo de bhannaí Rialtas na hÉireann agus TÁ sé nó sí intuairiscithe faoi 

théarmaí Threoir 2014/107/AE ón gComhairle. Dá réir sin, tugaimid an fhaisnéis seo a leanas anois 

chun go bhféadfaidh Banc Ceannais na hÉireann tuairisceán a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim 

i gcomhréir lena chuid oibleagáidí faoin Treoir: 

 

Ainm iomlán an Úinéara Thairbhiúil: ____________________________________________ 

Seoladh an Úinéara Thairbhiúil:    ____________________________________________ 

Tír Chónaithe an Úineara Thairbhiúil: ___________________________________ 

Uimhir chánach nó uimhir aitheantais eile: __________________________________________ 

Dáta Breithe agus Áit Bhreithe (mura bhfuil uimhir Chánach ar fáil) 

_________________ 

Ainm na Cuideachta: …………………………………………………. 

Síniú Oifigigh don Chuideachta: ………………………………… 

Dáta: ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

   BRANDA NA 

CUIDEACHTA 

     



  

 

 

Tá Ráiteas (C) le comhlánú más Eintiteas Iarmharach a fhaigheann ús thar ceann úinéir 

tairbhiúil é nó í an faighteoir úis.  

 

Ainm an Eintitis Iarmharaigh: 

__________________________________ 

Seoladh an Eintitis Iarmharaigh: ________________________________ 

Ainm na Cuideachta: …………………………………………….…….. 

Síniú Oifigigh don Chuideachta: …………………………………. 

Dáta: ……………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Féadfaidh an Banc Ceannais aon sonraí pearsanta a chuireann tú ar fáil a phróiseáil chun a 
fheidhmeanna reachtúla a chomhlíonadh nó chun a oibríochtaí gnó a éascú. Próiseálfar 
sonraí pearsanta i gcomhréir le ceanglais na reachtaíochta um chosaint sonraí. Is féidir aon 
cheisteanna atá agat maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag an mBanc Ceannais a sheoladh 
chuig dataprotection@centralbank.ie. Tá cóip d’Fhógra Príobháideachais an Bhainc 
Ceannais maidir le Cosaint Sonraí le fáil ar www.centralbank.ie/fns/privacy-statement. 
 
 
 
 
 

   BRANDA NA CUIDEACHTA 
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