Faoiseamh Cánach maidir le Táillí Teagaisc um
Oideachais Tríú Leibhéal a Éileamh

Nóta: Níl faoiseamh cánach i leith táillí teagaisc ar fáil ach amháin i ndáil le cúrsaí ceadaithe oideachais tríú leibhéal
nó teanga iasachta nó teicneolaíochta faisnéise. Féach ar www.revenue.ie le haghaidh liosta de chúrsaí ceadaithe.
Ainm an Éilitheora (An duine a d’íoc na táillí)
Uimhir PSP
Ainm an Mhic Léinn
Uimhir PSP an Mhic Léinn
Ainm an choláiste/nó an choláiste bhaintigh nó na hInstitiúid Náisiúnta um Ard-Oideachas

Teideal an Chúrsa
Ré beartaithe an Chúrsa (is é sin líon blianta)

€

Méid na dTáillí Íoctha (gan táillí scrúdaithe a áireamh)

. 00

,

An bhliain acadúil lena mbaineann an t-éileamh

B B B B

Bliain chánach lena mbaineann an t-eileamh
Cuir T isteach sa bhosca cuí
An bhfuil an cúrsa seo ar liosta na gcúrsaí ceadaithe atá foilsithe ar www.revenue.ie? Tá

B B B B

I gcás Oideachas Tríú Leibhéal, an bhfuil an cúrsa

Níl

Lánaimseartha

I gcás cúrsa iarchéime, dearbhaigh ar bhronnadh céim fhochéime ar an macléinn
I gcás cúrsa oiliúna ceadaithe Teanga Iasachta / Teicneolaíochta Faisnéise,
an bhfuair an mac léinn Deimhniú Inniúlachta?

Páirtaimseartha

Tá

Níl

Fuair

Ní bhfuair

Má tá nó má bheidh cuid de na táillí teagaisc le híoc go díreach nó go hindíreach le deontas, scoláireacht, fostóir nó
eile, cuir in iúl:
Cineál na híocaíochta
Suim faighte / infhála

€

,

. 00

Nóta: Ní mór duit a chur in iúl do d’Oifig Cánach laistigh de 21 lá má fhaigheann tú aisíocaíocht nó aisíocaícocht
pháirteach na dtáillí Teagaisc a íocadh. Má theiptear sin a dhéanamh, d’fhéadfadh pionós €3,000 a bheith i gceist.
Aisíocaíochtaí
Más mian leat go n-íocfaí aon aisíocaíocht díreach chuig do chuntas bainc, cuir sonraí do chuntais bhainc ar fáil.
(Nóta: Tá sé níos tapúla íocaíocht a fháil go leictreonach ná le seic.)
Limistéar Aonair d’Íocaíochtaí Euro (SEPA)
De ghnáth, tá d’Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas Bainc (IBAN) agus Cód Aitheantais Bainc (BIC) le fáil ar do ráitis chuntais
bainc. Tá breis eolais ar SEPA le fáil ar www.revenue.ie.
Ní féidir aisíocaíocht a dhéanamh díreach chuig cuntas bainc eachtrach nach bhfuil ina bhall de SEPA.
IBAN (Uasfhad 34 carachtar)
BIC (Uasfhad 11 carachtar)
Nóta: Íocfar aon aisíocaíocht Cánach chuig an cuntas bainc seo mura gcuirtear a mhalairt in iúl.

Dearbhú

Dearbhaím ar feadh m’eolais agus mo thuairime, gur ceart iad sonraí uile ar an bfhoirm seo.
Síniú

Dáta (LL/MM/BBBB)

/

/

Seoladh

Eircode

Foirm IT31

R-phost nó uimhir theileafóin
RPC010794_GA_WB_L_1

