
ÉILEAMH AR CHREIDMHEAS CÁNACH CÚRAMÓIR  BAILE

Ainm an Éilitheora

Seoladh 
(áirigh Eircode)

UPSP

An bhliain acadúil lena mbaineann an t-éileamh   B B B B

Sonraí an Chúramóra Baile

Ainm an Chúramóra Baile

UPSP (más eol)

Ioncam measta nó ioncam tuillte* (más ann) suas go dtí 31 Nollaig

Cineál Ioncaim

*Ná háirigh an Liúntas Cúramóra a íocann an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Sonraí an Chleithiúnaí / na gCleithiúnaithe a dtugtar cúram dóibh

(a)  Páiste nó páistí a 
 bhfuil  Shochair Linbh 
 ón  Roinn Coimirce  
 Sóisialaí ina leith

(b) Duine / daoine darb
 aois 65 nó níos mó

(c) Duine nó 
 daoine ar a 
 bhfuil
 éagumas 
 buan

Cuir tic R anseo chun a dheimhniú go bhfuil cónaí ar an duine nó na daoine atá
liostaithe thuas in éineacht leat nó, i gcás gaolta, go bhfuil cónaí orthu gar duit.

Féach ar an taobh eile le do thoil

 € , . 0 0

 Ainm an Chleithiúnaí Cineál an Éagumais UPSP

 Ainm an Pháiste Dáta Breithe UPSP
 L L M M B B

 L L M M B B

 L L M M B B

 Ainm an Chleithiúnaí Dáta Breithe UPSP
 L L M M B B

 L L M M B B

 L L M M B B

RPC017081_GA_WB_L_1



Teorainn Ama le haghaidh Éileamh Aisíocaíochta
Ní mór éileamh ar aisíocaíocht cánach a dhéanamh laistigh de cheithre bliana tar éis dheireadh 
na bliana cánach lena mbaineann an t-éileamh. Mar shampla, ní mór éilimh don bhliain 2019 a 
dhéanamh roimh an 31 Nollaig 2023. Tabhair faoi deara nach mór cáin ioncaim a bheith íoctha 
agat i rith na bliana lena mbaineann an t-éileamh chun aisíocaíocht a fháil. Má tá cáin íoncaim 
dlite agat do na Coimisinéirí ó bhliain roimhe sin, chuile seans go laghdófar d’aisíocaíocht den 
mhéid seo.

Sonraí Bainc
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. 

Ní féidir aisíocaíocht a dhéanamh díreach chuig cuntas bainc eachtrach nach bhfuil ina bhall de 
SEPA.

Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas Bainc (IBAN) (Uasfhad 34 carachtar)

Cód Aitheantais Bainc (BIC) (Uasfhad 11 carachtar)

Nóta: Íocfar aon aisíocaíocht Cánach chuig an cuntas bainc seo mura gcuirtear a mhalairt 
in iúl.  

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

Síniú

Uimhir Theileafóin

R-phost

Dáta L L M M B B

Deartha ag Lárionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus feidhmíonn rialuithe Custam. Iarrann na 
Coimisinéirí Ioncaim ar chustaiméirí sonraí pearsanta áirithe a chur ar fáil chun na críocha seo agus chun 
críocha feidhmeanna reachtúla áirithe eile de réir mar a shannann an tOireachtas. Féadfaidh sé go ndéanfar 
do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna agus Gníomhaireachtaí eile Rialtais i gcúinsí áirithe nuair a 
fhoráiltear é seo le dlí. Tá polasaí cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim agus eolas ar do chearta cosanta 
sonraí le fáil ar www.revenue.ie.

Is mar threoir amháin a thugtar an t-eolas sa doiciméad seo agus ní comhairle ghairmiúil í, ná comhairle dlí. 
Níor chóir glacadh leis go bhfuil an treoir cuimsitheach ná go dtugatar freagra críochnaitheach ann ar gach cás.

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