Faoiseamh Cánach a éileamh i leith Táillí Teagaisc
Tabhair do d’aire: Níl faoiseamh cánach i leith táillí teagaisc ar fáil ach amháin i ndáil le:
1. Cúrsaí ceadaithe oideachais tríú leibhéal
2. Cúrsaí teanga iasachta nó teicneolaíochta faisnéise
Ainm an Éilitheora (an Duine Aonair a d’íoc na táillí)
UPSP
Ainm an Mhic Léinn
UPSP an Mhic Léinn
Ainm na hInstitiúide

Teideal an Chúrsa
Tréimhse bheartaithe an Chúrsa (is é sin, líon na mblianta)
Suim na dTáillí Íoctha (Is éard iad táillí cáilitheacha ná Táillí Teagaisc
agus Ranníocaíocht an Mhic Léinn amháin)

€

. 00

,

An bhliain acadúil lena mbaineann an t-éileamh

B B B B

Bliain chánach a bhfuil éileamh á dhéanamh ina leith

B B B B

Má chúitítear nó más rud go mbeidh aon chuid de na táillí teagaisc cúitithe, go díreach nó go hindíreach, ag deontas,
scoláireacht, fostóir nó eile, sonraigh:
Suim faighte / infhála
Cineál na híocaíochta

€

. 00

,

Tabhair do d’aire: Má fhaightear aisíocaíocht nó cuid d’aisíocaíocht táillí teagaisca íoctar, ní mór na Coimisinéirí Ioncaim
a chur ar an eolas taobh istigh de 21 lá. D’fhéadfadh pionós €3,000 a bheidh i gceist ná loictear é seo a dhéanamh.
Cuir x isteach sna boscaí cuí
1. I gcás oideachas tríú leibhéal:
An bhfuil an cúrsa ar liosta na gcúrsaí ceadaithe?

Tá

Níl

(Liosta ar fáil ar: www.revenue.ie/ga/personal-tax-credits-reliefs-and-exemptions/education/tuition-fees-paidfor-third-level-education/approved-colleges-and-courses.aspx)
An cúrsa lánaimseartha nó páirtaimseartha atá i gceist?

Lánaimseartha

I gcás cúrsa iarchéime, ar bronnadh céim fochéime ar an mac léinn?

Bronnadh

Páirtaimseartha
Níor bronnadh

2. I gcás cúrsa oiliúna ceadaithe Teanga Iasachta nó Teicneolaíochta Faisnéise:
An bhfuil an cúrsa ar liosta na gcúrsaí ceadaithe?

Tá

Níl

(Liosta ar fáil ar: www.revenue.ie/ga/personal-tax-credits-reliefs-and-exemptions/education/foreignlanguage-and-it-courses/index.aspx)
An bhfuair an mac léinn Deimhniú Inniúlachta?

Foirm IT31

Fuair

Ní bhfuair
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Aisíocaíochtaí
Más mian leat go n-íocfar aon aisíocaíochtaí cánach go díreach isteach i do chuntas bainc, sonraigh sonraí do
chuntais bhainc.
(Tabhair do d’aire: Tá sé níos tapúla íocaíochtaí a fháil go leictreonach seachas le seic.)

An Limistéar Aonair d’Íocaíochtaí Euro (SEPA)
Is iondúil d’Uimhir Idirnáisiúnta Cuntais Bainc (IBAN) agus do Chód Aitheantais Bainc (BIC) a bheith ar do ráitis
cuntais bainc. Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar www.revenue.ie.
Ní fhéadtar aisíocaíocht a dhéanamh go díreach le cuntas bainc eachtrach nach bhfuil páirteach in SEPA.
IBAN (34 carachtar ar a mhéad)

BIC(11 charachtar ar a mhéad)

Tabhair do d’aire: Is leis an gcuntas bainc seo a dhéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
aon aisíocaíochtaí eile, ach amháin má chuirtear a mhalairt in iúl.

Dearbhú
Dearbhaím ar feadh m’eolais agus mo thuairime go bhfuil na sonraí uile atá tugtha ar an bhfoirm seo i gceart.
Dáta

Síniú

L

L

/ M M /B B B B

Seoladh

Eircode

Ríomhphost nó uimhir fóin

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 eile Rialtais agus le gníomhaireachtaí eile i gcúinsí áirithe nuair atá foráil dó
seo sa dlí. Tá sonraí iomlána faoi pholasaí cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim ar fáil ar an
leathanach Príobháideachas ar www.revenue.ie ar a bhfuil sonraí faoin gcaoi a mbainfidh muid
úsáid as do chearta mar dhuine is ábhar do shonraí. Tá sonraí an pholasaí seo ar fáil i bhformáid
cóipe crua ach é a iarraidh.
Ní comhairle ghairmiúil atá sa doiciméad seo ach treoir amháin, agus níor cheart a mheas gur
comhairle dhlíthiúil é ach an oiread. Níor chóir glacadh leis gur treoir chuimsitheach é, ná go
dtugann sé freagra cinntitheach i ngach cás.

Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

