
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. 

 

Dearbhú is gá a sholáthar faoi Alt 83D(8)(c) den Acht Comhdhlúite 
Dleachtanna Stampa, 1999  

 
 
Treoirnótaí: 
 
Ní mór Dearbhú a bheith sínithe ag an duine cuntasach. 
 
Sa chás go bhfuil breis agus duine cuntasach amháin ann, ní mór don duine 
ainmnithe ar an bhFoirm Thoilithe an Dearbhú a shíniú.  
 
Nuair a bheidh sé comhlánaithe, sábháil an Dearbhú mar “Dearbhú/xxxxxxxxxx 
[cuir isteach “Uimhir Aitheantais an Doiciméid]”.  Ceangal an Dearbhú 
sábháilte le d’éileamh aisíocaíochta.  Coinnigh an bhunchóip slán mar go 
bhféadfaidh sé go n-iarrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ort í a chur ar fáil.   
 
Más rud é, i gcás forbairt chéimnithe, go bhfuil tú ag comhlánú éileamh 
aisíocaíochta le haghaidh roinnt céimeanna ag an am céanna, féadtar Dearbhú 
singil a chur ar fáil, ar an gcoinníoll go gclúdaíonn sé na Fógraí um Thosach 
Feidhme uile a bhfuil tú ag déanamh aisíocaíochta ina leith.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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. 

 

DEARBHÚ 
(Ba chóir focail i gcló iodálach a scriosadh más cuí) 

 
1. Is mise an duine cuntasach/duine de na daoine cuntasacha i ndáil leis an 

ionstraim ar eisíodh an Deimhniú Stampa leis an uimhir aitheantais 
doiciméid _______________ [cuir isteach uimhir aitheantais an doiciméid] 
ina leith. 

2. Is é an t-achar talún a aistríodh de bhun na hionstraime lena mbaineann an 
Deimhniú Stampa in 1. ná _________ [cuir isteach achar na talún in 
heictéir]. 

3. Is é an t-achar talún atá faoi áiteamh/le háiteamh ag an Aonad Teaghaise 
Aonair (cúirtealáiste san áireamh) atá le tógáil ar an talamh a bhfuil tagairt 
dó in 2. ná _______________ [cuir isteach achar na talún in heictéir].  

4. Is é an t-achar talún atá faoi áiteamh/le háiteamh ag na hAonaid Teaghaise 
Iomadúla atá le tógáil ar an talamh a bhfuil tagairt dó in 2. ná  

a. __________________________________ [cuir isteach achar na talún 
in heictéir], agus ní mór go mbeadh 75% ar a laghad den achar 
dromchla iomlán a bheith áitithe ag aonad teaghaise, nó 

b. 75% a bheith mar achar comhlán urláir na n-aonad teaghaise. 
5. Is é an t-achar talún a bhfuil aisíocaíocht á héileamh agam i ndáil leis de réir 

Alt 83D den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999 ná 
_________________ [cuir isteach an t-achar talún in heictéir]. 

6. Maidir leis na hoibríochtaí tógála i ndáil leis an talamh aistrithe de bhun na 
hionstraime lena mbaineann an Deimhniú Stampa in 1., thosaigh siad de 
bhun [Fógra um Thosach Feidhme/Fógra 7 Lae] taobh istigh de 30 mhí tar 
éis dháta feidhmithe na hionstraime sin. 

7. Déanaim an Dearbhú seo go coinsiasach de bhun fíoras is feasach dom féin 
agus creidim go bhfuil sé fíor.  

 
ARNA DHEARBHÚ AG:                                                              [Ainm, i 
mbloclitreacha,  an duine chuntasaigh atá ag dearbhú an doiciméid] atá 18 
mbliana d’aois nó níos sine 
Seoladh:                                                                                                                                
                                                                                              [Seoladh i mbloclitreacha] 
 
Arna shíniú ag: _________________ [ní mór don duine cuntasach an dearbhú a 
shíniú anseo]  
Dáta: __________________ [cuir isteach an dáta a síníodh an dearbhú] 
 


