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UPSP an diúscróra

Ainm an diúscróra:

Seoladh an diúscróra 
(Eircode san áireamh)

L  L   M  M   B  BDáta báis an diúscróra (má bhaineann)

An dáta ar a ndéanfar luacháil ar an maoin

Ainm an ghníomhaire
Seoladh an 
ghníomhaire
(Eircode san áireamh)

Tagairt an ghníomhaire

Uimhir fhóin an 
ghníomhaire

Cód an 
ghníomhaire
Síniú an 
ghníomhaire

Cas an leathanach
Úsáid oifigiúil amháin

1. Uimhir an chomhaid

2. An cháin atá i gceist 
(cuir x sa bhosca)

3. (i) Tairseach Ghrúpa (cuir x 
sa bosca)

(ii) Suim na tairsí
nó

4. Comhiomlán luachanna incháinithe na mbronntanas/oidhreachtaí go dtí seo

Bronntanas Oidhreacht Iontaobhas Lánroghnach

A B C

Is ea Ní hea5. Is feirmeoir an Deontaí/Comharba (cuir x sa bhosca)

6. Uimhir Chomhaid na Féimheachta: agus iad páirtithe an ghníomhais chuí ná:

L  L   M  M   B  B

Tá Níl7. Meastóireacht an cheantálaí iniata (cuir x sa bhosca)

8. Tagairt/tuairim bhainteach eile:

Síniú Dáta L  L   M  M   B  B
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Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus feidhmíonn rialuithe custam. Iarrann na Coimisinéirí Ioncaim sonraí 
pearsanta áirithe chun na críocha seo agus chun críocha feidhmeanna reachtúla eile mar a shannann an tOireachtas. Féadtar do chuid 
sonraí pearsanta a mhalartú le Ranna Rialtais agus le gníomhaireachtaí eile i gcúinsí áirithe nuair atá foráil dó seo sa dlí. Tá polasaí 
consanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim agus eolas maidir le do chearta cosanta sonraí ar fáil ar www.revenue.ie.

https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx


Cuóta Bainne
An bhfuil cuóta bainne forthobhach ceangailte le haon cheann den mhaoin a bhfuil cur síos 
déanta uirthi thíos? Má tá, léirigh an mhaoin agus líon na lítear atá i gceist.

Adhmad
An bhfuil aon chuid den mhaoin a bhfuil cur síos uirthi thíos ina maoin talmhaíochta a 
bhfuil crainn nó roschoill i gceist léi? Má tá, léirigh go soiléir na tailte atá i gceist.

Uimhir na Míre

Lítear

Ba chóir go n-áirítear luach na gcrann agus na roschoille le luach na dtailte.

Uimhir na míre

An bhfuil luacháil ghairmiúil ag tacú leis an luach measta? Cuir x isteach sa bhosca Tá Níl

1.

2.

3.
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Más léasach atá 
ann, tabhair dáta 
an léasa agus fad 
an téarma

SUÍOMH NA MAOINE
Contae:

Cathair:

Baile:

Baile Fearainn nó Sráid 
agus Uimhir

CINEÁL NA MAOINE

Toghroinn
nó Barda

Tailte x Foirgnimh x

LIMISTÉAR
(Heicteár)

TIONACHT Luach
Measta

Margaidh
na Maoine

D’úsáid na hOifige 
Luachála amháin

Tuairim Oifigiúil
ar luach margaidh

Má tá sé 
cláraithe, tabhair 
uimhir fóilió €€
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Don Coimisinéir Luachála
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