TOBHACH AR PHRÉIMHEANNA
ÁIRITHE ÁRACHAIS SAOIL

Alt 124B den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999
(arna ionsá le hAlt 26 den Acht Airgeadais 2009)
Uimhir Thagartha an Cháiníocóra

Ráiteas ar an dleacht stampa atá iníoctha maidir
leis an ráithe dar chríoch L L M M B B B B
Árachóir
Seoladh

DÁTA DLITE
Ba cheart an Ráiteas
comhlánaithe a chur isteach
agus íocaíocht a dhéanamh
leis na Coimisinéirí Ioncaim
laistigh de 25 lá tar éis
dheireadh ráithe féilire
(féach Nóta 3 ar leathanach 2)

Seoladh Fillte
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Rannóg na gCásanna Móra Corparáideacha
An Brainse um Sheirbhísí do Chustaiméirí
Teach Ballaugh
73/79 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
D02 PX37, Éire
MÉID COMHLÁN INMHEASÚNAITHE 1
Méid comhlán na bpréimheanna a fuarthas sa ráithe maidir le
polasaithe saoil dá dtagraítear in aicmí I, II, III, IV, V agus VI
d’Iarscríbhinn I le Treoir 2002/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa
agus ón gComhairle an 5 Samhain 2002 maidir le hárachas
saoil beag beann ar an dáta a rinneadh an polasaí, sa mhéid
is go bhfuil na rioscaí lena mbaineann na polasaithe sin
lonnaithe sa Stát
PRÉIMHEANNA EISIATA (féach Nóta 2 ar leathanach 2)
(a) Méid a fuarthas maidir le gnó na bpinsean a
bheidh forléirithe de réir Alt 706(2) & (3) Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997
(b) Méid a fuarthas ó athárachas nó trína bhíthin
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Asbhain méideanna in [B1] &
[B2] ón méid in [A]
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DLEACHT STAMPA
INÍOCTHA

1% den Mhéid Inmheasúnaithe
atá léirithe in [C] thuas
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Léirigh Modh íocaíochta (cuir tic  mar is cuí)
féach leathanach 2 chun sonraí
an chuntais bhainc a fháil

RevPay
Ríomhaistriú airgid:
dáta luacha
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DEARBHÚ
DEIMHNÍM, ar feadh m'eolais agus mo thuairime, gurb ionann na sonraí thuas agus ráiteas iomlán fíor
ar an méid inmheasúnaithe don ráithe dar chríoch L L M M B B B B
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Cáil an tSínitheora
Foirm SDCA124B

Teil 01 738 3638

Teil +353-1-702 3084
Leathanach 1

Ríomhphost: largecasesdiv@revenue.ie

ROGHANNA ÍOCAÍOCHTA:
•

Ríomhaistriú Airgid
Is féidir an dleacht stampa a íoc go díreach leis na Coimisinéirí Ioncaim le ríomhaistriú airgid. Ní mór na sonraí seo a
leanas a bheith sa treoir íocaíochta: an cód “LALEVY”, Uimhir Thagartha an Cháiníocóra, agus Ainm an Árachóra.
Banc: 			
Seoladh: 			
Ainm an chuntais:
BIC (Seoladh SWIFT):
IBAN: 			

Bainc-Aontas Éireann cpt
7 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2, D02 KX20, Éire
An Rannóg Cánacha Caipitil, Baile Átha Cliath
AIBKIE2D
IE09 AIBK 9320 8693 7641 58

Tabhair faoi deara:
1. Ní mór do na cistí arna n-aistriú chuig an gcuntas seo a bheith in euro.
2. Ní mór don íocóir gach táille bhainc a íoc.
3. Tá faisnéis fhorordaithe de dhíth ar dhoiciméadú ríomhaistrithe airgid chun íocaíocht a aistriú chuig cuntas.
Ní mór an tagairt “LALEVY”, Uimhir Thagartha an Cháiníocóra, agus Ainm an Árachóra a chur sa
réimse “Teachtaireacht don Tairbhí” den treoir íocaíochta.
4. I gcás íocaíochtaí arna ndéanamh ar an mbealach seo, bíonn sé an-tábhachtach go gcuireann an
banc tionscnaimh na sonraí cruinne isteach ar an tuairisc idirbhirt. Tá sé ríthábhachtach go gcuirtear
isteach an fhaisnéis thuas mar chuid de shonraí an idirbhirt i gcás íocaíochtaí arna ndéanamh trí
ríomhaistriú airgid.
D’fhéadfadh sé go gcuirfí moill ar shannadh na híocaíochta chuig do chuntas mura gcuirfí an fhaisnéis sin
san áireamh.
5. Bíonn trí lá oibre i gceist go hiondúil le próiseáil bhainc. Dá bhrí sin, ba cheart trí lá ar a laghad a chur san
áireamh i gcónaí chun íocaíochtaí a chur do shochar ár gcuntais bhainc faoin dáta dlite. Féadfar ús agus
pionóis a ghearradh ar íocaíochtaí arna bhfáil tar éis an dáta dlite.
•

Seic nó Dréacht Baincéara
Ní mór d’íocaíochtaí le seic nó le dréacht baincéara atá iníoctha le hOifig na gCoimisinéirí Ioncaim a bheith in Euro
agus arna dtarraingt ar bhanc in Éirinn.

NÓTAÍ
1. Baineann an tobhach leis an méid de na préimheanna inmheasúnaithe a fuarthas an 1 Lúnasa 2009 nó ina dhiaidh sin
maidir le conarthaí árachais beag beann ar an dáta a rinne an t-árachóir an polasaí.
2. Ón 1 Eanáir 2010 i leith, eisítear préimheanna a fhaightear maidir le gnó na bpinsean agus an athárachais ón tobhach leis
an Acht Airgeadais 2010.
3. Dátaí dlite maidir le híocaíocht agus tuairisceáin a chomhdú:
Ní mór an ráiteas a sheachadadh chuig Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ag an seoladh fillte (atá le fáil ar leathanach 1) agus
íocaíocht a dhéanamh laistigh de 25 lá tar éis dheireadh na ráithe féilire. Ní mór ráiteas NIALASACH a chomhlánú agus a
sheachadadh sa chás nach bhfuil aon dleacht iníoctha.
Maidir leis an ráithe dar chríoch -

Dáta Dlite

31 Márta i mbliain ar bith

25 Aibreán sa bhliain chéanna

30 Meitheamh i mbliain ar bith

25 Iúil sa bhliain chéanna

30 Meán Fómhair i mbliain ar bith

25 Deireadh Fómhair sa bhliain chéanna

31 Nollaig i mbliain ar bith

25 Eanáir sa bhliain ina dhiaidh sin

4. RÁITIS/ÍOCAÍOCHTAÍ DÉANACHA
Mura seachadtar an ráiteas faoin dáta dlite, nó má íoctar an dleacht go déanach,
• beidh ús ar an dleacht stampa inmhuirir ón dáta dlite ag ráta 0.0219% in aghaidh an lae
nó cuid de lá, anuas ar an dleacht, móide
• pionós arb ionann é agus €380 in aghaidh an lae atá an dleacht gan íoc tar éis an dáta
dlite.

Foirm SDCA124B
Leathanach 2

