Foirm LPT2 – Foirm Iarratais um Iarchur /
Iarchur Páirteach na hÍocaíochta CMÁ
Féach na Treoirlínte um Iarchur / Iarchur Páirteach na hÍocaíochta CMÁ roimh chomhlánú na Foirme seo. Úsáid
BLOCLITREACHA agus dúch dubh. Aon fhiosrú chuig Brainse CMÁ - 01 738 3626 nó +353 1 738 3626 (ó lasmuigh).
Comhlánaigh le do thoil Cuid A agus na Codanna cuí B, C nó D, ag roghnú na bhforas ar a bhfuil tú ag déanamh
d’iarratas um iarchur nó iarchur páirteach. Ní mór duit an dearbhú a chomhlánú agus a shíniú ag Cuid E lastall.

CUID A – SONRAÍ DUINE FAOI DHLITEANAS (ní mór a shíniú i ngach cás)
Ainm

Seoladh

UPSP
Uimh. Aitheantais na Maoine
Stádas (Singil / Pósta / Páirtnéireacht Shibhialta / Comháitritheoir)

CUID B – IARCHUR BUNAITHE AR IONADAÍ PEARSANTA DUINE FAOI DHLITEANAS
A D’ÉAG
Chun cur isteach ar iarchur ar bhonn Ionadaithe Phearsanta Duine faoi Dhliteanas a d’éag, cuir X sa bhosca
Sonraí an Ionadaithe Phearsanta:
Ainm

Seoladh

Dáta Báis an Duine faoi Dhliteanas
CMÁ dlite don bhliain reatha

€

,

.00

,

.00

CUID C – IARCHUR BUNAITHE AR DHÓCMHAINNEACHT PHEARSANTA
Chun cur isteach ar iarchur ar bhonn Dócmhainneachta Pearsanta, cuir X sa bhosca
Cineál Socruithe Dócmhainneachta Pearsanta
Dáta ar thosaigh an Socrú Dócmhainneachta Pearsanta
Aga na Socruithe Dócmhainneachta Pearsanta
Cás-Uimhir na Dócmhainneachta Pearsanta
CMÁ dlite don bhliain reatha

€
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UPSP/Uimh. Thag. Chánach an Iondaithe Phearsanta

CUID D – IARCHUR BUNAITHE AR FHORAS CRUATAIN
Chun cur isteach ar iarchur ar bhonn fhoras cruatain, cuir X sa bhosca cuí

Iarchur Páirteach
Iarchur Iomlán

Cur síos gearr ar chaillteanas /
chostas tabhaithe:

DUINE FAOI DHLITEANAS

€

(a) CMÁ dlite don bhliain reatha
(b) Ioncam comhlán* don bhliain roimh chaillteanas / chostas

€

(c) Méid an Chaillteanais / Chostais

€

(d) Ioncam Comhlán* Measta do bhliain asbhainte an Chaillteanais
/ Costais a thabhaítear tar éis na hasbhainte

€

(e) Sócmhainní:
l Airgeadais
n
Taiscí

€

n

Scaireanna

€

n

Eile

€

l

Maoin

€

l

Eile

€

,

.00

(f) Cleithiúnaithe (líon)
BAILL TEAGHLAIGH EILE
(g) Ioncam:
l

Baill Teaghlaigh

€

l

Eile

€

Tábhachtach: Ní mór tacaíocht a thabhairt do iarratas um iarchur an CMÁ ar fhoras cruatain le fáltais, ráitis
bhainc, nó le haon cháipéisíocht atá á lorg ag na Coimisinéirí. D’fhéadfadh na Coimisinéirí seiceáil freisin ó
fhoinsí eolais eile atá ar fáil dóibh.

CUID E - DEARBHÚ
Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis thuas cruinn agus go sásaímse na coinníollacha i leith iarchur íocaíocht na
Cánach Maoine Áitiúla a éileamh.
Sínithe ag an Duine faoi
Dhliteanas / Ionadaí Pearsanta:

Dáta:

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 dó seo le dlí. Tá polasaí
cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim agus eolas ar do chearta cosanta sonraí ar fáil ar www.revenue.ie.
SEOLADH FILLTE: Brainse CMÁ, Bosca Poist 1, Luimneach
*Má tá tú féinfhostaithe, ba chóir duit d’ioncam incháinithe a mheas, seachas d’ioncam comhlán.

