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Íoc ar líne ag  
www.revenue.ie ag úsáid UAP

B. ROGHANNA ÍOCAÍOCHTA 

Rogha 2. Íocaíocht ina hIomláine 
Is féidir leat Treoir Dochair Bhliantúil (TDB) don bhliain 2021 agus na blianta ina dhiaidh sin a shocrú ar líne ag 
www.revenue.ie nó an duillín pá thíos a chomhlánú le haghaidh Údarás Dochair Shingil (ÚDS) don bhliain 2021 amháin.  
Asbhainfear d’íocaíocht don bhliain 2021 as do chuntas ar an 21 Márta 2021.

Má táthar ag íoc le seic seol an fhoirm seo ar ais leis an duillín pá thíos agus le d’íocaíocht. Cuir isteach an méid atá 
á íoc agat sa bhosca Méid Iomlán Dlite.  Bíodh do sheic iníoctha leis an Ard-Bhailitheoir agus breac d’Aitheantas 
Maoine ar chúl.  Ba chóir an íocaíocht le seic a dhéanamh faoin 11 Eanáir 2021.

Rogha 1. Roghnaigh Modh Íocaíochta ar líne ag www.revenue.ie
Is féidir leat modh íocaíochta a roghnú ar líne tríd an tairseach CMÁ ag úsáid an UAP agus an Aitheantais Mhaoine 
thuas. Is féidir leat an tairseach CMÁ a rochtain freisin trí mochúrsaí, má tá tú cláraithe don tseirbhís seo.

Tá de rogha agat do dhliteanas CMÁ a íoc in íocaíocht shingil nó d’íocaíochtaí a chéimniú i dtráthchodanna 
cothroma ó 1 Eanáir 2021. Roghnaigh modh íocaíochta amháin ó roghanna 1 go 6 le do thoil.
Má tá fáltas ag teastáil uait don íocaíocht, ba chóir duit íoc ar líne. Seachas sin, mura bhfuil rochtain agat ar do 
thaifead ar líne, is féidir leat glaoch a chur ar an mBrainse CMÁ agus Ráiteas Cuntais a lorg. 

LPT1AG

MÉID AN DOCHAIR

00 , .

Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas Bainc (IBAN)

Cód Aitheantais Bainc (BIC) MÉID IOMLÁN DLITE

00 , .

   Eochairdhátaí do CMÁ: 
25 Samhain 2020 Dearbhaigh do mhodh íocaíochta do na Coimisinéirí Ioncaim, má táthar ag leathnú íocaíochtaí thar 2021.

11 Eanáir 2021 Dáta le híoc ina hiomláine in airgead tirim, le seic, cárta creidmheasa nó cárta dochair.
Eanáir 2021 Íocaíochtaí céimnithe trí Asbhaint ag an bhFoinse agus íocaíochtaí rialta airgid thirim trí Sholáthróir 

Seirbhíse Íocaíochta le tosú i mí Eanáir.
15 Eanáir 2021 Tosaíonn íocaíochtaí Dochair Dhírigh míosúla agus leanann siad ar an 15ú de gach mí dá éis.
21 Márta 2021 Íocaíocht trí Threoir Dochair Bhliantúil/Údarás Dochair Shingil don bhliain 2021 asbhainte.

A. DUINE FAOI DHLITEANAS & SONRAÍ MAOINE

Treoir Íocaíochta don Foirm LPT1A 
Cháin Mhaoine Áitiúil 2021
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Rogha 6. Iarchur Iomlán nó Páirteach an Dliteanas CMÁ a Íoc  (NB: Ní hionann Iarchur Iomlán nó Páirteach agus díolúine) 
Chun iarchur iomlán nó páirteach an dliteanais CMÁ a éileamh, cuir isteach uimhir an choinníll chuí sa bhosca.  
Leis sin, dearbhaíonn tú go gcomhlíonann tú an coinníoll agus go bhfuil tú i dteideal iarchur iomlán nó páirteach  
íocaíocht an dliteanais a éileamh. Tá sonraí ar na coinníollacha um iarchur iomlán agus iarchur páirteach le fáil ag 
www.revenue.ie. Tig leat freisin teagmháil a dhéanamh leis an mBrainse CMÁ le r-phost trí M’fhiosruithe ag  
www.revenue.ie, nó cuir glao ar an Líne Chabhrach CMÁ ag 01 738 36 26. Má éilíonn tú Iarchur Páirteach, ní mór 
duit ceann amháin de na roghanna íocaíochta eile thuas a chomhlánú fosta.

Rogha 5. Íocaíochtaí in Airgead Tirim trí Sholáthróirí Seirbhíse Íocaíochta Údaraithe
Is féidir leat íoc in airgead tirim tríd An Post, Omnivend agus Payzone
Cuir X sa bhosca chun minicíocht na híocaíochta a chur in iúl: Go MíosúilGo Seachtainiúil

4a. Tuarastal, Pá, nó Pinsean Gairme

4b. An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) Cuir Cineál

Rogha 4. Asbhaint ó Thuarastal, Phá, Phinsean Gairme Éireannacha nó ó Íocaíochtaí áirithe Rialtais na hÉireann
Níl an rogha seo ar fáil ach i ndáil leis an Duine faoi Dhliteanas, nó Céile, nó Páirtnéir Sibhialta Comh-mheasúnaithe. 
Tabhair Ainm agus UPSP an duine atá ag íoc agus comhlánaigh ceann amháin de na roghanna 4a, 4b nó 4c thíos.

Uimhir PSP

Ainm

4c. Íocaíochtaí ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (RTBM)
Chun dul le hasbhaint as íocaíocht ón RTBM, NÍ MÓR duit uimhir an tréada 
a chur isteach

Uimhir Chláraithe an 
Fhostóra nó an tSoláthróra 
Phinsin

(Tá an Uimh. Chláraithe seo ar d’Fhoirm P60.  
Nóta: Ní hí seo d’uimhir oibre.)

Ainm an Fhostóra nó an 
tSoláthróra Phinsin

Iomlán

(Féach na Cineálacha 
Íocaíochta thíos.)

Síniú
An Dara Síniú
(más iomchuí) Dáta

Do Threoracha don Bhanc/Chumann Foirgníochta agus do Shíniú
l Tugaim treoir agus údarás duit Dochair Dhíreacha a íoc ó mo chuntas arna iarraidh sin ag an Ard-Bhailitheoir.
l Cuirfidh mé in iúl don Bhanc go cuí más mian liom an treoir seo a chealú. Cuirfidh mé a leithéid de chealú in iúl don Ard-Bhailitheoir chomh maith.

UPSP/ Uimh. Thag. 
Cánach an Íocóra

Rogha 3. Dochar Díreach Míosúil
Chun íoc trí dhochar díreach míosúil, ba chóir duit an Mhandáid Dochair Dhírigh a chomhlánú. Tosóidh na híocaíochtaí 
Dochair Dhírigh ar 15 Eanáir 2021 arna leanúint an 15ú de gach mí dá éis. Féach an téacs dlí thíos.

Aitheantóir an Chreidiúnaí: IE81ZZZ300729

Ainm an Chuntais 
Reatha

Ainm an Bhainc/
an Chumainn 
Fhoirgníochta

Seoladh

Mandáid Dochair Dhírigh  

Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas Bainc (IBAN)

Cód Aitheantais Bainc (BIC)

A Pinsean Stáit Ranníocach (seanaois) F Íocaíocht Teaghlaigh Aontuiste

B Pinsean Stáit Neamh-Ranníocach (seanaois) G Pinsean Easláine

C Pinsean Ranníocach Baintrí nó Páirtnéara 
Sibhialta Marthanaigh H Liúntas Cúramóra

D Pinsean Neamh-Ranníocach Baintrí nó 
Páirtnéara Sibhialta Marthanaigh I Liúntas Míchumais

E Pinsean Stáit (Aistriú) J Pinsean na nDall

Cineálacha Íocaíochta na An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS)
Nóta: Ní féidir asbhaintí ó íocaíocht RCS an ráta íocaíochta pearsanta a laghdú go níos lú ná €201 sa tseachtain

Téacs dlí: Tríd an bhfoirm mhandáideach seo a shíniú, tugann tú údarás do (A) na Coimisinéirí Ioncaim treoracha a chur 
chuig do bhanc do chuntas a chur do dhochar agus (B) do bhanc do chuntas a chur do dhochar de réir treorach ó na 
Coimisinéirí Ioncaim.
Mar chuid de do chearta, tá teidlíocht agat ar aisíocaíocht ó do bhanc faoi théarmaí agus choinníollacha d’aontais leis an 
mbanc. Ní mór aisíocaíocht a éileamh laistigh de 8 seachtain dar tús an dáta ar cuireadh do chuntas do dhochar. Mínítear 
do chearta i ráiteas atá le fáil ó do bhanc. 
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