
Foirm HK1
Éileamh a dhéanamh ar Liúntas chun Cúramóir a Fhostú

Má tá tú, do chéile, páirtnéir sibhialta nó gaol leat faoi éagumas de bharr éiglíocht mheabhrach nó coirp agus go bhfuil duine 
fostaithe agat le cúram a thabhairt don ghaol atá faoi éagumas, féadfaidh tú an liúntas seo a éileamh.

Sonraí an Ghaoil
Ainm an ghaoil faoi 
éagumas

An gaol leatsa 

An dáta a tháinig an 
t-éagumas aníos

Cineál an 
éagumais 

Costas an cúramóir a fhostú
Tabhair sonraí i leith an chostais atá tabhaithe agat chun an cúramóir a shonraítear thuas a fhostú:

Glanchostas, tar éis aon íocaíochtaí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, srl.

Céatadán na gcostas cúramóra íoctha agat

Do Shonraí Pearsanta

Ainm

UPSP

Sonraí an Chúramóra (má tá siad fostaithe 
agat go díreach)
Ainm an chúramóra

UPSP

Sa chás gur gníomhaireacht nó eintiteas tráchtála eile a chuireann an tseirbhís ar fáil

ÍMAT fostóra 
Uimhir Chláraithe

Ainm na 
heagraíochta 

Dáta tosaithe na 
fostaíochta

Más mian leat go n-íocfar aon aisíocaíochtaí go díreach isteach i do chuntas bainc, cuir sonraí do chuntais bainc ar fáil.
An Limistéar Aonair d’Íocaíochtaí Euro (SEPA)
Tá Uimhir Idirnáisiúnta Cuntais Bainc (IBAN) agus Cóid Aitheantais Bainc (BIC) tagtha in áit uimhreacha cuntais bainc agus 
cóid sórtála. Is gnách go mbíonn na huimhreacha seo ar fáil ar do ráitis cuntais bainc.  Tá tuilleadh eolais maidir le SEPA ar 
fáil ar www.revenue.ie.
Ní fhéadtar aisíocaíocht a dhéanamh go díreach chuig cuntas bainc eachtrach nach bhfuil páirteach in SEPA.
Uimhir Idirnáisiúnta Cuntais Bainc (IBAN) (Uasmhéid 34 carachtar)

Cód Aitheantais Bainc (BIC) (Uasmhéid 11 charachtar)

Tabhair do d’aire: Déanfar aon aisíocaíocht eile ó na Coimisinéirí Ioncaim chuig an gcuntas bainc seo mura gcuirtear 
a mhalairt in iúl. 

Aisíocaíochtaí

NÍ MÓR an dearbhú seo a shíniú
Dearbhaím go bhfuil na sonraí uile tugtha ar an bhfoirm seo cruinn ar feadh m’eolais agus mo thuairime.
Síniú Dáta

Ríomhphost Uimhir Fóin
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https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx


Nótaí

Cúramóir
Sa chás go bhfuil níos mó ná cúramóir amháin fostaithe le cúram a thabhairt don duine aonair, is 
gá foirm éilimh ar leithligh a chomhlíonadh i leith gach fostaíocht.

Cén áit is gá dom an fhoirm éilimh seo a sheoladh chuige?
Ba chóir an fhoirm chomhlánaithe a chur ar ais chuig d’oifig áitiúil de chuid na gCoimisinéirí 
Ioncaim. Féadtar an seoladh a fháil ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach nó ar aon 
chomhfhreagras a fhaigheann tú ó na Coimisinéirí Ioncaim. De rogha air sin, bain úsáid as ár 
n-aimsitheoir teagmhála ar www.revenue.ie chun an seoladh ceart a aimsiú.

Teorainn ama 4 bliana
Ní mór éileamh ar fhaoiseamh ó cháin a dhéanamh taobh istigh de cheithre bliana ó dheireadh na 
bliana cánach lena mbaineann an t-éileamh.

Mar gheall go bhféadfaí d’éileamh a roghnú d’iniúchadh sa todhchaí, iarrtar ort na doiciméid a 
bhaineann leis an éileamh seo a choinneáil ar feadh tréimhse sé bliana.

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 treoi chuimsitheach é, ná go 
dtugann sé freagra cinntitheach i ngach cás.

Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus cuireann siad rialuithe 
custam i bhfeidhm. Iarrann na Coimisinéirí Ioncaim ar chustaiméirí sonraí pearsanta áirithe a 
sholáthar chun na gcríocha seo agus chun roinnt feidhmeanna eile reachtúla a chomhlíonadh, 
faoi mar a shannann an tOireachtas. Féadtar do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna agus 
gníomhaireachtaí eile Rialtais faoi chúinsí áirithe sa chás go bhforáiltear seo sa dlí. Tá sonraí 
iomlána faoi bheartas um chosaint sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim ina leagtar amach an gcaoi a 
n-úsáidfimid do shonraí pearsanta chomh maith le eolas i ndáil le do chearta mar ábhar sonraí ar 
fáil ar ár leathanach Príobháideachas ar www.revenue.ie. Tá sonraí faoin mbeartas seo ar fáil i 
gcruachóip chomh maith, ach é sin a iarraidh.
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