
Foirm LPT1 - Tuairisceán Cánach Maoine Áitiúil

A. SONRAÍ AN DUINE FAOI DHLITEANAS & NA MAOINE
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Comhadaigh ar líne ag 
www.revenue.ie ag úsáid UAP

Léigh an Leabhrán CMÁ le do thoil roimh chomhlánú. Comhlánaigh i mBLOCLITREACHA le dúch dubh. Seasann* 
do réimse éigeantach. 

D. ROGHANNA ÍOCAÍOCHTA - ROGHNAIGH MODH ÍOCAÍOCHTA AMHÁIN AS ROGHANNA 1 go 6

Rogha 2. Íocaíocht Iomlán 
Comhlánaigh an Duillín Pá thíos chun íocaíocht iomlán a dhéanamh trí Údarás Dochair Singil. Tá roghanna íocaíochta 
eile lastall.

Rogha 1. Íoc agus Comhadaigh ar Líne 
Íoc agus comhadaigh ar líne ag www.revenue.ie ag úsáid an UAP agus uimhir aitheantais na maoine thuas. Tá gach 
rogha íocaíochta ar fáil, cárta dochair/creidmheasa ina measc.

Dáta:*Síniú

Dearbhaím go bhfuil na sonraí go léir ar an bhfoirm seo ceart ar feadh m’eolais agus mo thuairime.

C. DEARBHÚ is GÁ a shíniú

Seoladh 
Ríomhphoist

Uimh. 
Ghutháin

MURAB í an mhaoin seo do Phríomháit Chónaithe Phríobháideach, cuir X sa bhosca seo

Uimhir PSP

Má tá stádas neamhchónaitheach agat chun críche cánach ioncaim, cuir X sa bhosca seo

Má tá an mhaoin seo DÍOLMHAITHE, cuir isteach an cineál díolmhaithe sa bhosca 
seo agus téigh ar aghaidh go dtí Cuid C

Féach Liosta na nDíolúintí 
sa Leabhrán CMÁ

Ainm an Duine faoi 
dhliteanas

*Uimhir an Bhanda
B. DLITEANAS - Tagair don Leabhrán CMÁ le haghaidh Rátaí CMÁ agus     

   Uimhir an Bhanda

€ ,,
Luacháil na Maoine, más níos mó ná €1m amháin

9

*Cáin Mhaoine Áitiúil dlite

Gaol leis an Duine faoi Dhliteanas:

Murab ionann an duine faoi dhliteanas agus an duine thuasainmnithe, cuir isteach Ainm agus UPSP 
(le haghaidh míniú ar an téarma ‘Duine faoi Dhliteanas’, féach an Leabhrán CMÁ)

 ,  .00  ,  .00

,€ .00

(Slánaigh síos go dtí an tslánuimhir 
Euro is gaire)

Ainm,
4 Príomhshráid,
An Príomhbhaile,
Baile Átha Cliath 2,
Éire.

1234567AB AB34CD56

don dáta luachála 1 Bealtaine 2013

UA na Maoine

Údarás Dochair Singil
Le do thoil cuir mo chuntas go dochar ní luaithe ná 21 Iúil 2013 

leis an méid singil sonraithe
Ná comhlánaigh an t-údarás seo más ag íoc le seic atá tú

1234567AB

1/7/2013 go 31/12/2013Tréimhse:

UA na Mhaoine:

LPT1G

Síniú: Dáta:

LPT1G

http://www.revenue.ie/ga
http://www.revenue.ie/ga


D. ROGHANNA ÍOCAÍOCHTA ar lean 

Rogha 6. Iarchur Iomlán nó Páirteach Íocaíocht an Dliteanais CMÁ (Nóta: Ní hionann Iarchur Iomlán nó Páirteach 
 agus díolúine) 
Chun d’éileamh a dhéanamh ar iarchur iomlán nó páirteach an dliteanais CMÁ, cuir isteach uimhir an choinníll 
chuí sa bhosca. Leis sin, dearbhaíonn tú go gcomhlíonann tú an coinníoll agus go bhfuil tú i dteideal éileamh a 
dhéanamh ar iarchur iomlán nó páirteach iocaíocht an dliteanais. Tagair don Leabhrán CMÁ le haghaidh tuilleadh 
eolais faoi na coinníollacha a bhaineann le hIarchur Iomlán nó Páirteach.  Má dhéanann tú éileamh ar Iarchur 
Páirteach, caithfidh tú ceann amháin de na roghanna íocaíochta a chomhlánú thuas chomh maith.

NÓTA TÁBHACHTACH

An tslí is éasca agus is tapúla chun do Thuairisceán CMÁ a chomhadadh ná ar líne.  Cuireann an modh seo ríomh 
ar an toirt ar fáil den dliteanas agus spriocdháta sínte chun comhadadh de 28 Bealtaine 2013 chomh maith.  Más 
mian leat comhadadh ag úsáid Tuairisceáin pháipéir, ní mór duit é a chur ar ais tráth nach déanaí ná 7 Bealtaine 
2013.  Tá rogha íocaíochta le cárta dochair/creidmheasa ar fáil chomh maith nuair atáthar ag comhadadh ar líne.

Chun d’fhoirm Thuairisceáin CMÁ a comhadadh ar líne:
•  Téigh go dtí www.revenue.ie agus cliceáil ar an íocón CMÁ
•  Cuir isteach UA na Maoine agus UAP clóbhuailte lastall agus do UPSP nó uimhir thagartha chánach
• Comhlánaigh an leagan leictreonanch den fhoirm Thuairisceáin CMÁ.

Arna eisiúint ag: Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, Rannán an Ard-Bhailitheora, Teach tSáirséalaigh, Sráid 
Phroinsias, Luimneach.

Rogha 5. Íocaíochtaí in Airgead Tirim
Is féidir leat íocaíochtaí a dhéanamh in airgead tirim nó le do chárta dochair/creidmheasa trí réimse Sholáthróirí 
Seirbhíse Íocaíochta.
Cuir X sa bhosca chun minicíocht na híocaíochta a chur in iúl: Go míosúilGo seachtainiúil

4a. Tuarastal, Pá, nó Pinsean Gairme

4b. Íocaíochtaí ón Roinn Coimirce Sóisialaí Cuir cineál íocaíochta isteach Féach Liosta Íocaíochta 
RCS sa Leabhrán CMÁ

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, a C(h)éile, nó a P(h)áirtnéir Sibhialta. 
Tabhair ainm agus uimhir PSP an duine atá ag déanamh na híocaíochta 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 glacadh 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 Uimhir Chláraithe seo ar do Dhuillín Pá nó 
ar d’Fhoirm P60. Nóta: Ní hí seo d’uimhir oibre.)

Ainm an Fhostóra nó 
an tSoláthróra Phinsin

Uimhir PSP/Uimhir 
Thagartha Cánach 
an Íocóra

Uimhir an Chuntais Reatha

Do threoir don Bhanc/Chumann Foirgníochta agus do Shíniú
•	 Tugaim treoir agus údarás duit Dochair Dhíreacha a íoc ó mo chuntas arna iarraidh sin ag an Ard-Bhailitheoir
•	 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.

Rogha 3. Sainordú Dochair Dhírigh
Chun íoc trí dhochar díreach go míosúil, comhlánaigh an Sainordú Dochair Dhírigh thíos. 
Leagann an Leabhrán CMÁ amach an Ráthaíocht Dochair Dhírigh a ghabhann leis an sainordú Dochair 
Dhírigh seo.

Uimhir an Tionscnóra: 300729

Cód Sórtála an 
Bhrainse 9

Ainm an Chuntais 
Reatha

Ainm an Bhainc/
an Chumainn 
Fhoirgníochta

Seoladh

Síniú An Dara Síniú
(más iomchuí) Dáta

http://www.revenue.ie/ga

