
CUIR AR AIS ROIMH 15 FEABHRA
Chuig: Oifig an Ard-Bhailitheora,

Bosca PO 354, Luimneach.
LUAIGH LE DO THOIL AN UIMHIR CHLÁRAITHE
THÍOS I NGACH COMHFHREAGRAS.

Treoirlínte chun an dearbhú P35 anseo thíos a chomhlánú
DLITEANAS MAIDIR LE CÁIN/TOBHACH PÁIRCEÁLA IOMLÁN

DLITEANAS IOMLÁN ÁSPC

MUIREAR SÓISIALTA UILÍOCH (MSU) IOMLÁN

CÁIN MHAOINE ÁITIÚIL (CMÁ) IOMLÁN

DLITEANAS IOMLÁN A + B + C + D 

AISÍOC A ÉILEAMH

Ag A thíos cuir isteach glancháin iomlán agus Tobhach Páirceála iomlán (más infheidhme) a asbhaineadh le
haghaidh gach fostaí, lúide an ghlancháin go léir a aisíocadh, má rinneadh.

Ag F thíos cuir isteach an méid iomlán a íocadh cheana féin, i.e. cáin, ÁSPC, an Muirear Sóisialta Uilíoch,
Cáin Mhaoine Áitiúil agus Tobhach Páirceála).

Ag B thíos cuir isteach ÁSPC iomlán (fostóir + fostaí) lena n-áirítear ÁSPC do chásanna Ordú Eisiatachta.

Ag C thíos cuir isteach an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) iomlán a asbhaineadh ó gach fostaí, lúide MSU a
aisíocadh, más ann dó.

Ag D thíos cuir isteach an Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) iomlán a asbhaineadh ó gach fostaí.

Ag E thíos cuir isteach an comhiomlán ag A + B + C + D 

Comhlánaigh é seo, scoith agus cuir ar ais le do thoil

Nóta: Ní féidir an dearbhú seo a úsáid ach don fhostóir atá ainmnithe.

AINM:

UIMH. CHLÁRAITHE:

BLIAN DAR CRÍOCH:

FÓGRA UIMH:

Dearbhaím go bhfuil na sonraí ar fad atá á lorg uaim sa tuairsceán seo curtha síos
go hiomlán agus go fírinneach ar feadh m’eolais agus mo thuairime.

SINIÚ AN FHOSTÓRA:

UIMH. THEIL:  DÁTA: 

Ná fill le do thoil agus ná scríobh nó ná cuir marc laistíos den líne seo.
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DEARBHÚ P35 DON BHLIAIN DAR
CRÍOCH 31 NOLLAIG
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SUIM INÍOCTHA LEIS AN ARD-BHAILITHEOIR

IOMLÁN A ÍOCADH

G
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Más lú an tsuim ag “F” ná an t-iomlán ag “E” cuir chugainn le do thoil suim na difríochta agus breac isteach
an íocaíocht sin ag “H”.

Féach le do thoil na nótaí lastall maidir le sonraí teagmhála agus comhlánú foirme.
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Más lú an tsuim ag “E” ná an t-iomlán ag “F” breac isteach an difríocht ag “G” chun farasbarr
creidmheasa a éileamh.
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Líne Chabhrach Náisiúnta d’Fhostóirí
Má tá ceist agat maidir leis an bhfoirm seo glaoigh ar  01 738 36 38 
Más Custaiméir Idirnáisiúnta thú glaoigh ar  + 353 67 63400

Tabhair na nithe seo a leanas faoi deara ag comhlánú na foirme
•Úsáid Peann Dubh Gránbhiorach.
•Ná déan dearmad an Dearbhú lastall a shiniú agus uimhir theagmhála
teileafóin a thabhairt.

•Más NEAMHNÍ atá ag A, B, C, D nó E, breac isteach 0 - ná fág folamh,
ná scríobh NEAMHNÍ.

NÍ GHLACFAR LE FÓTACHÓIPEANNA DEN FHOIRM SEO




