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DLEACHT STAMPA AR CHÁRTAÍ MUIRIR

Alt 124 den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999
Ráiteas maidir leis an dleacht is iníoctha i leith cártaí muirir a eisíodh tráth ar bith agus atá bailí
an 1 Aibreán 20
Ainm an
Tionscnóra:

A. Líon iomlán na gcártaí bailí lena n-áirítear cártaí athsholáthair
Líon na gcártaí ar cártaí athsholáthair iad a eascraíonn as: (féach nótaí)
(a)
(b)
(c)

B. Líon iomlán na gcártaí athsholáthair [=a+b+c]
C. Líon na gcártaí nach cártaí athsholáthair iad: [=A-B]
(i)
Lúide líon: (féach nótaí)
(ii)
(iii)
(iv)

D. Líon iomlán na gcártaí ar a bhfuil dleacht dlite
E. Dleacht iomlán is iníoctha de réir an ráta €30 an cárta [D x €30]:

€

F. Lúide réamhdhleacht a íocadh

€

G. Iarmhéid atá dlite

€

Modh íocaíochta - Revpay

Dáta luacha

Dearbhú

Dearbhaím, de réir mar is fearr is eol dom, gur ráiteas iomlán fíor é an méid thuas maidir le líon na gcártaí muirir a
bhfuil dleacht stampa iníoctha ina leith maidir leis an tréimhse atá sonraithe.

Síniú:

Dáta:

Tar éis na bliana muirir ní mór an ráiteas seo a sheachadadh do na Coimisinéirí Ioncaim agus iad a íoc
faoin 30 Meitheamh.
Baincéireacht FS

Teil 01 738 3638

Teil +353-1-702 3084

R-phost largecasesdiv@revenue.ie

NÓTAÍ:
ÍOCAÍOCHTA:
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.
Líon na gcártaí ar cártaí athsholáthair iad a eascraíonn as:
(a) Cuntas a aistriú ó institiúid airgeadais eile de réir litreacha dúnta.
(b) Cuntas atá ann cheana a aistriú/uasghrádú go hinmheánach.
(c) Cuntais nua a cruthaíodh mar thoradh ar chártaí a cailleadh/goideadh.
Líon na gcártaí nach cártaí athsholáthair iad [=a-b]
(i) Cártaí atá á gcothabháil ag taidhleoirí/ambasáidí eachtracha.
(ii) Cártaí in ainmneacha sealbhóirí cártaí nach maireann.
(iii) Cártaí a seoladh ar ais gan iad a úsáid sa bhliain mhuirir agus sa chás nach ndearnadh
aon idirbhearta ar an gcuntas ó osclaíodh é.
(iv) Cuntais a dúnadh mar dhrochfhiacha.
DÁTAÍ DLITE chun tuairisceáin a chomhdú agus íocaíocht a dhéanamh
Ní mór an ráiteas a sheachadadh d’Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim agus íocaíocht a dhéanamh leo ag
an Seoladh Fillte faoi na dátaí seo a leanas.
				
Réamhcháin
15 Nollaig den bhliain mhuirir
Cáin Deiridh
30 Meitheamh tar éis na bliana muirir
ÍOCAÍOCHTAÍ DÉANACHA
Mura ndéantar an ráiteas a thaisceadh faoin dáta dlite, nó mura n-íoctar an dleacht faoin dáta dlite,
bíonn ús de réir alt 159D den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999 inmhuirearaithe ón dáta
dlite in aghaidh gach lae nó coda de lá a fhanfaidh an dleacht gan íoc. Anuas air sin cuirtear pionós
€380 i bhfeidhm in aghaidh gach lae sa tréimhse sin.
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