
Síniú

Dáta

Foirm Iarratais le haghaidh Ceada Trádála Ócáidí
An tAcht um Thrádáil Ócáideach, 1979

LÉIGH NA NÓTAÍ AR AN LEATHANACH THALL LE DO THOIL SULA

gCOMHLÁNAIDH TÚ AN FHOIRM SEO

Líon an fhoirm i mBLOCLITREACHA le do thoil

1. Ainm an Iarratasóra: _____________________________________________

2. Seoladh iomlán poist nó áit bhuan ghnó: ______________________________

Teil:

3. Gairm: __________________________________________________________

4. Uimhir ón Oifig um Chlárú Cuideachtaí (más infheidhmithe): ___________

5. Seoladh an áitribh a bhfuil sé beartaithe an trádáil ócáideach a reáchtáil ann:

6. Lá/laethanta agus dáta(í) a bhfuil sé beartaithe an trádáil ócáideach a reáchtáil:

7. Cur síos ar na hearraí a bheidh ar díol:________

Roghnach: féach ar na leathanach thall an nóta maidir le Deimhniú Imréitigh Cánach:

8. Uimhir PSP/Clárúcháin na Cuideachta leis na Coimisinéirí:

9. Uimhir Imréitigh Cánach:

Don Aire Post, Fiontar & Nuálaíochta

Dearbhaím leis seo go bhfuil na sonraí a luadh roimhe seo ceart agus áirím faoi iamh
seic/dréacht bainc/ordú airgid le haghaidh € agus is é sin an táille atá forordaithe in alt 4(1)
den Acht. Áirím faoi iamh freisin Deimhniú Bailí Imréitigh Cánach/tugaim cead don Roinn
mo stádas imréitigh cánach/stádas imréitigh cánach na cuideachta a dhearbhú ar líne.

Le haghaidh úsáid oifige amháin

Faighte Méid

Dáta Cineál

Conv. Uimh.
C.



NÓTAÍ

Foráiltear le hAlt 4(2) den Acht um Thrádáil Ócáideach 1979 (An tAcht):

go ndéanfar iarratas chun an Aire ar chead trádála ócáidí 30 lá ar a laghad roimh an gcéad lá ar
a mbeartaítear gabháil don trádáil ócáideach lena mbaineann an t-iarratas.

Foráiltear le hAlt 4(3) den Acht:

go mbeidh i gcead trádála ócáidí cibé coinníollacha (más ann) a chinnfidh an tAire agus a
shonróidh sé sa chead. Chinn an tAire go sonródh Ceadanna Trádála Ócáidí na coinníollacha
seo a leanas:-

Ní bheifear ag gabháil do thrádáil ócáideach de bhun an cheada seo:

(a) níos déanaí ná 6.30pm ar aon Satharn, Domhnach nó Saoire Phoiblí;

(b) tar éis 9pm ar aon Luan, Máirt, Céadaoin, Déardaoin nó Aoine.

Is é €95.23 an táille don chead don chéad lá, móide €31.74 do gach lá breise, nó gach cuid de
lá, ar a bhfuil sé beartaithe bheith ag gabháil don trádáil ócáideach san ionad céanna i.e.
€95.23 le haghaidh lá amháin, €126.97 le haghaidh dhá lá etc. Féadtar an táille a íoc le
seic/dréacht bainc/ordú poist nó ordú airgid agus is gá an seic a chrosáil agus a bheith iníoctha
leis an gCuntasóir, An Roinn Post, Fiontar & Nuálaíochta. Ní mheasfar seiceanna a bheith ina
n-íocaíochtaí go bhfuil siad glanta.

Is gá Deimhniú Imréitigh Cánach a bheith ag gabháil le gach iarratas nó is gá don iarratasóir
cead a thabhairt don Roinn stádas imréitigh cánach an té sin a sheiceáil ar líne trí uimhir
chláraithe leis na Coimisineirí Ioncaim a sholáthar chomh maith leis an uimhir Imréitigh
Cánach.

I gcás go dtugann duine faisnéis bhréige maidir le hiarratas ar chead trádála ócáidí
beidh an té sin ciontach i gcion.

Tá an tAcht um Thrádáil Ócáideach 1979 ar fáil ar líne ag:
http://www.irishstatutebook.ie/1979/en/act/pub/0035/index.html

nó féadtar é a cheannach ó:

Oifig Díolta Foilseachán Rialtais,
52 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2.
(Teil: 01 - 6476834 nó 1890 213434; Facs:
01 - 6476843)

Ba chóir iarratais ar cheadanna trádála ócáidí a chur chuig:

Trádáil Ócáideach
An Rannóg um Iomaíocht & Beartas Tomhaltóirí
An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta,
Earlsfort Centre,

Sráid Haiste Íochtarach,

Baile Átha Cliath 2


