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Léigh le do thoil an nóta a leanas roimh an dearbhú seo a chomhlánú.
De réir Alt 3 de na Rialacháin um Fheithiclí Bóthair (Clárú agus Ceadúnú) (Leasú) 1992, ní
mór don údarás ceadúnaithe a bheith sásta gur gearradh an chain cheart ar fheithicil. I dtaca
leis seo, d’fhonn cáin a ghearradh ag an ráta a bhaineann le feithicil earraí, ní mór do ghach
iarratasóir a dhearbhú go bhfuil said cláraithe mar ghnó do chúrsaí cánacha leis na
Coimisinéirí Ioncaim trí an Chláruimhir aitheantais a bhfuair said ó na Coimisinéirí a chur ar
fail.
Tabhair faoi ndeara le do thoil go bhfuil na sonraí seo faoi rún daingean agus go
n-úsáidfear iad amháin chun teidlíocht cáin a ghearradh ar fheithicil mar fheithicil earraí a
dhearbhú.
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Dearbhú Earraí Amháin - Ní mór duit an Dearbhú seo a líonadh ag Stáisiún na nGardaí má tá
tú ag ioc cánach i dtaobh na feithicle ag an ráta cánach d’fheithiclí earraí agus nach dtéann
an fheithicil thar ollmheáchan ceaptha na feilhicle thar 3,500kg.
Dearbhaím gur mar fheithicil iompair earraí amháin I dtaca le mo ghnó/le mo cheird a
úsáidfear and fheithicil darb uimhir chlárúcháin
agus nach mbainfear
úsáid shóisialta, tís ná phléisiúir aisti am ar bith.
Dearbhaím go bhfuil mo ghnó cháraithe leis na Coimisinéirí loncaim do chúrsaí cánacha.
Is é mo úimhir Chláraithe Cánach loncaim
Is é cineál mo ghnó/mo cheirde

Síniú							

Dáta

Lion an t-iarrthóir an dearbhú lastuas I mo láthair.
Síniú an Gharda
Dáta

Stampa
Stáisiún
an Gharda

Ráiteas Príobháideachta

Éilíonn an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (DTTAS) ar chustaiméirí faisnéis phearsanta ar leith a sholáthar d'fhonn feidhmeanna reachtacha agus riaracháin a
chomhlíonadh. Caithfidh an Roinn le gach faisnéis agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil mar fhaisnéis agus sonraí atá faoi rún de réir an Rialacháin Ghinearálta um
Chosaint Sonraí agus reachtaíocht Cosanta Sonraí.
D'fhéadfaí, de réir dlí, do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna Rialtais nó gníomhaireachtaí eile atá ag teacht faoi théarmaí tagartha DTTAS. Tá na sonraí ar fad maidir le
beartas cosanta sonraí na Roinne, ina leagtar amach mar a bhainfimid leas as do chuid faisnéise pearsanta, chomh maith le heolas maidir le do chearta mar dhuine is údar do
na sonraí le fáil ag www.dttas.gov.ie/dataprotection.
Tá cóip chrua de na sonraí maidir leis an mbeartas seo le fáil freisin ach ríomhphost á iarraidh a sheoladh chuig dataprotection@dttas.gov.ie nó scríobh chuig an Aonad Cosanta
Sonraí, An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Lána Líosain, Baile Átha Cliath D02 TR60.

