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Teastas Pá, Cánach, Árachais Shóisialta Phá-Choibhneasa, Mhuirir Shóisialta
Uilígh agus Cánach Maoine Áitiúla don Bhliain dar Críoch 31 Noll.
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Ainm an Fhostaí
Uimh. PSP
Creidmheas Cánach €
Banda Ráta MSU 1 €
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Banda Ráta €
Banda Ráta MSU 3 €

Banda Ráta MSU 2 €

-

} ar an 31 Noll.

Léiríonn ‘1’ go raibh bonn sealadach ann.
Léiríonn ‘2’ go raibh bonn éigeandála ann.

LA

Uimh. Phárolla/Oibre
(más cuí)

Cuir ‘D’ isteach má ba stiúrthóir an fostaí.

Cuir ‘X’ isteach má bhí 53 lá pá sa bhliain.

P

Cuir ‘W’ isteach má bhí seachtain 1/mí ann.

Dáta tosaithe na fostaíochta.
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(A) PÁ
1.

€

€

(D) Pá chun críche an Mhuirir Shóisialta
Uilígh (MSU)

Pá iomlán (i.e. pá comhlán lúide aon ranníocaíocht
aoisliúntais incheadaithe chun críche cánach
ioncaim) sa bhliain thuas lena n-áirítear pá i
leith fostaíochta(í) roimhe seo, agus Sochar
Breoiteachta incháinithe, más ann.

1.

Pá iomlán chun críche MSU sa bhliain thuas,
lena n-áirítear pá chun críche MSU maidir le
haon fhostaíocht(aí), roimhe seo, más ann.

2.

Pá chun críche MSU maidir le haon fhostaíocht(aí),
roimhe seo sa bhliain thuas, más ann.

2.

Pá i leith fostaíochta(í) roimhe seo, más ann
sa bhliain thuas.

3.

Pá chun críche MSU maidir leis an tréimhse
fostaíochta seo. Úsáid an figiúr seo i PAYE Aon tráth, aon lá.

3.

Pá i leith na tréimhse fostaíochta seo (i.e.
pá comhlán lúide aon ranníocaíocht aoisliúntais
incheadaithe chun críche cánach ioncaim),
lena n-áirítear Sochar Breoiteachta incháinithe, más
ann. Úsáid an figiúr seo i PAYE Aon tráth, aon lá.

(E) MSU Asbhainte

4.

Méid iomlán Sochair Bhreoiteachta san áireamh sa
bhfigiúr pá thuas.
Úsáid an figiúr seo i PAYE Aon tráth, aon lá.

(B) CÁIN
1.

1.

Cáin ghlan iomlán asbhainte sa bhliain thuas
(lena n-áirítear cáin a d’asbhain fostóir(í)
roimhe, más ann).
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2.

Cáin i leith fostaíochta(í) roimhe seo,
más ann, sa bhliain thuas.

3.

Cáin ghlan asbhainte (D)/aisíoctha
(R) san fhostaíocht seo.

Úsáid an figiúr seo i PAYE Aon tráth, aon lá.
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(C) Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ)

-

€
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MSU iomlán asbhainte sa bhliain thuas, lena
n-áirítear MSU asbhainte ag aon fhostóir(í),
roimhe seo, más ann.
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2.

MSU maidir le haon fhostaíocht(aí), roimhe
seo, más ann, sa bhliain thuas.

3.

MSU glan asbhainte (D)/aisíoctha (R)
san fhostaíocht seo.
Úsáid an figiúr seo i PAYE Aon tráth, aon lá.

(F) ÁSPC san fhostaíocht seo

€

CMÁ asbhainte sa tréimhse fostaíochta seo,
más bainteach.

€

1.

Pá comhlán chun críche ÁSPC an fhostaí.

2.

ÁSPC an Fhostaí.

3.

Iomlán ÁSPC (fostóir + fostaí).

4.

An líon iomlán seachtainí d’fhostaíocht inárachaithe.

5.

An aicme thosaigh ranníocaíochta árachais shóisialta.

6.

An aicme ranníocaíochta árachais shóisialta ina dhiaidh sin.

7.

An líon seachtainí ag an aicme luaite ag líne 6 thuas.

Deimhním/id go bhfuil na sonraí atá tugtha thuas maidir le Pá, Cáin, ÁSPC, MSU agus CMÁ ceart i leith na fostaíochta seo.

Ainm an Fhostóra

Uimh. Chlár. ÍMAT an Fhostóra

Uimhir Theileafóin an Fhostóra

Dáta

DON FHOSTAÍ:

€

IS DOICIMÉAD LUACHMAR É SEO
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Is cóir duit an doiciméad seo a choimeád go cúramach mar fhianaise go bhfuil cáin, ÁSPC, Muirear Sóisialta Uilíoch agus
CMÁ asbhainte. Nóta: Tá teorainn ama ceithre bliana i gceist chun aisíocaíochtaí cánach nó Muirir Shóisialta Uilígh a
éileamh. Is féidir freisin go mbeidh an doiciméad seo ag teastáil uait mar fhianaise má éilíonn tú sochair shóisialta laistigh
den dá bhliain seo chugainn.
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