
Uimhir Thagartha an Cháiníocóra (UPSP)

DLEACHT STAMPÁLA MAIDIR LE CÁRTAÍ AIRGID
Alt 123B den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999

Ráiteas faoin dleacht iníoctha i ndáil le cártaí airgid arna eisiúint ag aon am agus atá bailí ar an 31 Nollaig 20

Ainm an Tionscnóra

Do chartaí bailí ar an 31 Nollaig i mbliain na táille
I. Líon iomlán cártaí atá bailí ar an 31 Nollaig

Cártaí neamh-inmhuirir (feic nótaí)
  
  
  

II. Iomlán na gcártaí neamh-inmhuirir (a go d)
III. An líon cártaí faoi dhliteanas dleachta (I. – II.)
IV. An líon iomlán ‘idirbhearta airgead tirim’ i mbliain na táille

I gcás gur cuireadh teorainn airgeadaíochta i bhfeidhm

A. An líon cártaí atá bailí ar an 31 Nollaig i gcás gur cuireadh an  
teorainn airgeadaíochta i bhfeidhm

Díobh seo: (uimhir)

B. Dleacht iníoctha ar chártaí i gcás gur cuireadh an teorainn airgeadaíochta i bhfeidhm

I gcás nár cuireadh teorainn airgeadaíochta i bhfeidhm
C. An líon cártaí atá bailí ar an 31 Nollaig i gcás  

nár cuireadh an teorainn airgeadaíochta i bhfeidhm

Díobh seo: (uimhir) 

D. Dleacht iníoctha ar chártaí i gcás nár cuireadh an teorainn airgeadaíochta i bhfeidhm

E. Dleacht iomlán iníoctha (B + D)

F. Asbhain réamhdhleacht a íocadh

G. Iarmhéid atá dlite (E - F)

Modh Íocaíochta - Revpay  Dáta Luacha

Dearbhú – Deimhním, ar feadh m'eolais agus mo thuairime, gurb ionann na sonraí thuas agus ráiteas iomlán fíor ar an 
Dleacht Stampála iníoctha i ndáil le cártaí airgid don tréimhse luaite.

Sínithe Dáta

Priontáil Ainm Cáil a shínigh

Tar éis bliain na táille, ní mór an ráiteas a sheachadadh agus íocaíocht a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim faoin 
31 Eanáir.

Baincéireacht FS Teil 01 738 3638        Teil +353-1-702 3084 Ríomhphost: largecasesdiv@revenue.ie
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cárta le feidhm airgead tirim amháin úsáidte @ €2.50 = €

€

idirbheart airgead tirim @ €0.12 = €

€
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Nótaí
ÍOCAÍOCHT:

Is féidir leat íocaíochtaí a dhéanamh ar ROS, i gcúig chéim éasca

Céim 1: Téigh go dtí an leathanach Mo Sheirbhísí ar leathanach baile ROS. Cliceáil ‘Cuir Íocaíocht 
Isteach’ iarrfar ort cineál íocaíochta a roghnú.

Céim 2: Cliceáil `Íocaíocht/Dearbhú Cánach` agus cuirfear táb ar fáil duit le haghaidh ‘Roghnaigh Cineál 
Cánach’ ó roghchlár anuas. Scrollaigh síos tríd an liosta chun an cháin ar mian leat í a íoc a 
roghnú.

Céim 3: Cliceáil ‘Déan íocaíocht’ agus cuir isteach na sonraí íocaíochta don cháin roghnaithe.

Céim 4: Roghnaigh ceann de na roghanna íocaíochta a leanas:
 • Cárta creidmheasa
 • Cárta dochair
 • dochar aonuaire – ‘Treoir Dochair Shingil (TDS)’ ag úsáid cuntas bainc

Céim 5: Gheobhaidh tú admháil íocaíochta. Críochnaíonn sé seo an próiseas íocaíochta. Nuair a 
dhéanann custaiméir nó gníomhaire ROS íocaíocht gheobhaidh siad Teachtaireacht Bhosca 
Isteach ROS ag cur na híocaíochta in iúl dóibh.

CÁRTAÍ NEAMH-INMHUIRIR
(a) Cártaí airgid nár úsáideadh 
(b) Cártaí airgid le hiarmhéid íseal (níor sháraigh meán-iarmhéideanna dearfacha an chuntais laethúil 

€12.70)
(c) Cártaí airgid arna eisiúint do thaidhleoirí eachtracha
(d) Cártaí arna eisiúint ar chuntais bhuníocaíochta

DÁTAÍ DLITE maidir le híocaíocht agus tuairisceáin a chomhdú
Ní mór an ráiteas a sheachadadh chuig Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ag an Seoladh Fillte agus 
íocaíocht a dhéanamh faoi na dátaí seo a leanas.

Réamhcháin an 15 Nollaig i mbliain na táille
Cáin Dheiridh an 31 Eanáir tar éis bhliain na táille

ÍOCAÍOCHTAÍ DÉANACHA
Má theipeann ort an ráiteas a chur isteach faoin dáta dlite, nó an dleacht a íoc faoin dáta dlite, beidh ús 
de réir alt 159D SDCA 1999 inmhuirir ón dáta dlite maidir le gach lá nó cuid de lá atá an dleacht gan íoc. 
Ina theannta sin, gearrfar pionós €380 as gach lá sa tréimhse sin. 
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