1.

TOBHAIGH AR PHRÉIMHEANNA ÁIRITHE ÁRACHAIS (NEAMHSHAOIL)

2.

RANNÍOCAÍOCHTAÍ LEIS AN GCISTE CÚITIMH ÁRACHAIS

ALT 125 DEN ACHT COMHDHLÚITE DLEACHTANNA STAMPA 1999
(arna leasú leis an Acht Airgeadais 2009)

ALT 6 DEN ACHT ÁRACHAIS 1964 (arna leasú leis an Acht Árachais (leasú) 2011)

Ár dtagairt: 3900/82scb uimhir chomhaid:
Ráiteas an árachóra maidir le méideanna inmheasúnaithe don ráithe dar críoch
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L
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B

B
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Ainm an Árachóra:
Seoladh:

1. DLEACHT ALT 125

Ollmhéid (féach nótaí)

Lúide méideanna eisiata (a), (b) agus (c)
(féach nótaí)

{

i ndáil le tairiscintí árachais nó
fógraí athnuachana a eisíodh ar,
nó i ndiaidh, 8 Aibreán 2009

i ndáil le tairiscintí árachais nó
fógraí athnuachana a eisíodh
roimh 8 Aibreán 2009

€

€

(a)

€

(a)

€

(b)

€

(b)

€

(c)

€

(c)

€

€

Méid Inmheasúnaithe

3%

Ráta dleachta

2%

€

Dleacht Stampa

€

A

Dleacht Stampa Iomlán Iníoctha

€

[A + B]

B

2. RANNÍOCAÍOCHT ALT 6

€

Ollmhéid (féach nótaí)

{

Méid Inmheasúnaithe

€

(b)

€

(c)

€
€
2%

Ráta Ranníocaíochta
Méid na Ranníocaíochta

€

MÉID IOMLÁN NA DLEACHTA AGUS NA RANNÍOCAÍOCHTA
Modh Íocaíochta (  mar is cuí)

RevPay

EFT: Dáta Luacha

L

L

L

B

B

Dearbhaím gur ráiteas iomlán agus fíor an ráiteas sin thuas maidir
leis na méideanna inmheasúnaithe don ráithe dar críoch
Síniú an Árachóra

Foirm SDCA125

Dáta

Teil 1890 60 50 90

€

Teil +353-1-702 3084

L

M M B

B

M M B

B

B

B
RPC009822_GA_WB_L_1

Lúide méideanna eisiata (a), (b) agus (c)
(féach nótaí)

(a)

Ríomhphost: largecasesdiv@revenue.ie

ROGHANNA ÍOCAÍOCHTA:
•

Ríomhaistriú Airgid (EFT)
Is féidir leat do dhleacht stampa a íoc go díreach leis na Coimisinéirí Ioncaim trí úsáid a bhaint as Ríomhaistriú
Airgid (EFT). Is gá na sonraí seo a leanas a lua sa treoir íocaíochta: an cód “NL-LEVY”, Uimhir thagartha
ioncaim agus Ainm an árachóra.

		Banc:			
		Seoladh:		
		Ainm Cuntais:		
		Cód Sórtála Bainc:
		Uimhir Chuntais:
BIC (seoladh SWIFT):
		
IBAN:			

Allied Irish Banks plc
7 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2, D02 KX20, Éire
Rannóg Cánacha Caipitil, Baile Átha Cliath
93-20-86
93764158
AIBKIE2D
IE09 AIBK 9320 8693 7641 58

Tabhair faoi deara:
1.
2.
3.

4.

5.

•

Caithfidh cistí a aistrítear go dtí an cuntas seo a bheith in airgeadra Eorpach.
Caithfidh an t-íocóir gach táille bainc a chlúdach.
Tá méid forordaithe eolais ag teastáil ar cháipéisíocht EFT chun íocaíocht a dhéanamh. Is gá go
luafaí an tagairt “NL-LEVY”, an Uimhir thagartha ioncaim agus Ainm an árachóra sa réimse
“Teachtaireacht don Tairbhí” ar an treoir íocaíochta.
Íocaíochtaí a úsáideann an modh seo braitheann siad go mór ar na sonraí cearta a bheith
ionchurtha ag an mbanc tionscnaimh ar an tuairisc idirbhirt. Íocaíochtaí a dhéantar le EFT tá sé
fíorthábhachtach go luafaí an t-eolas thuas mar chuid de na sonraí idirbhirt. Má loiceann tú an
t-eolas seo a lua seans go mbeidh moill ar an íocaíocht chuig do chuntas.
De ghnáth glacann próiseáil bainc trí lá. Dá bhrí sin, is ceart trí lá ar a laghad a cheadú i gcónaí chun
íocaíochtaí a chur do shochar ár gcuntais bainc , faoin dáta dlite. Íocaíochtaí a fhaightear tar éis an
dáta dlite bíonn ús agus pionóis dlite ina leith.

Seic nó Dréacht Baincéara
Íocaíocht a dhéantar le seic nó le dréacht baincéara chuig Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ní mór di a bheith
in airgeadra Eorpach agus tarraingthe ar bhrainse de bhanc in Éirinn ionas go mbeifear in ann í a ghlanadh trí
chóras imréitigh bhainc na hÉireann.

Ollmhéid
Ollmhéid a fuarthas trí phréimheanna agus préimheanna foriomlána i ndáil le polasaithe árachais sa mhéid go bhfuil
na rioscaí lena mbaineann na polasaithe suite sa Stát.
Méideanna Eisiata
méid a fuarthas trí athárachas
(a)
(b)

préimheanna a fuarthas i ranganna 4, 5, 6, 7, 11 agus 12 agus préimheanna eisiata a fuarthas i ranganna
1, 10 agus 14

(c)

préimheanna a fuarthas i ndáil le gnó árachas sláinte (is é sin, gnó árachas sláinte laistigh de chiall Alt 2,
An tAcht um Árachas Sláinte, 1994)

DÁTAÍ DLITE chun íocaíocht agus tuairisceán a dhéanamh
Ní mór ráiteas a sheachadadh agus íocaíocht a dhéanamh chuig Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, Teach Ballaugh,
73/79 Sráid an Mhóta Íocht, Baile Átha Cliath 2, D02 PX37 laistigh de 25 lá tar éis deireadh na ráithe den bhliain
féilire. Mura bhfuil aon dleacht iníoctha ní mór ráiteas NEAMHNÍ a chomhlánú agus a sheachadadh.
I ndáil leis an ráithe
dar críoch -

Dáta Dlite

31 Márta in aon bhliain

25 Aibreán sa bhliain chéanna

30 Meitheamh in aon bhliain

25 Iúil sa bhliain chéanna

30 Meán Fómhair in aon bhliain

25 D. Fómhair sa bhliain chéanna

31 Nollaig in aon bhliain

25 Eanáir an bhliain dar gcionn

Alt 125
Má theipeann ort an ráiteas a chur isteach faoin dáta dlite, nó an dleacht a íoc faoin
dáta dlite, tá ús (0.0219% in aghaidh an lae nó coda de lá) inmhuirir ó dheireadh na
ráithe ábhartha in aghaidh gach lae nó coda de lá ar a bhfuil an dleacht gan íoc.
Foirm SDCA125

