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Tugadh isteach an Deontas Breosla do Bhaill de Scéim na dTiománaithe agus na bPaisinéirí faoi 
Mhíchumas ar an 1 Eanáir 2015 le teacht in ionad na gné aisíocaíochta dleacht máil ar an mbreosla a 
bhíodh sa Scéim roimhe sin. Leagtar amach rátaí íocaíochta an Deontais Bhreosla ag €0.602 in aghaidh 
an lítir peitril, €0.495 in aghaidh an lítir díosail agus €0.106 in aghaidh an lítir gás peitriliam leachtaithe 
(LPG).  Is féidir an deontas breosla a éileamh suas chuig uasmhéid 2,730 lítear in aghaidh na bliana i 
ndáil le tiománaí nó paisinéir, agus suas chuig 4,100 lítear i ndáil le heagraíocht.

Tá foirm an Deontais Bhreosla á próiseáil don Aire Airgeadais ag Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim. 
Déanfaidh an Roinn Airgeadais íocaíochtaí trí Ríomhaistriú Airgid tar éis an fhoirm Deontais Bhreosla a 
phróiseáil.

Conas iarratas ar líne a chomhlánú don Deontas Breosla.

- Téigh chuig www.revenue.ie
- Cliceáil ar mochúrsaí
- Roghnaigh ÉILIGH DEONTAS BREOSLA
- Iontráil na lítir a úsáideadh.

Cinntítear trí na foirmeacha seo a phróiseáil ar líne go bpróiseáiltear agus ndéantar íocaíocht níos 
tapúla.

Conas an fhoirm iarratais seo a chomhlánú don Deontas Breosla.

- Úsáid BLOCLITREACHA agus cuir X sna boscaí cuí.

- Freagair na ceisteanna ar fad a bhaineann leat. Mura mbaineann ceist leat, fág an spás bán.

- Más eagraíocht tú, teastaíonn uimhir thagartha chánach uait chun iarratas a dhéanamh.

- Más duine aonair tú, teastaíonn UPSP uait chun iarratas a dhéanamh.

- Cuir isteach líon an bhreosla a úsáideadh chun an duine faoi mhíchumas a iompar.

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoin Deontas Breosla agus faoi Scéim na dTiománaithe agus na bPaisinéirí 
faoi Mhíchumas agus is féidir í a rochtain trí leabhrán VRT7 a íoslódáil ó www.revenue.ie nó 
www.finance.gov.ie nó trí theagmháil a dhéanamh le Lároifig Aisíocaíochtaí na gCoimisinéirí Ioncaim 
 ar 01 738 3671.

Coinnigh d’admhálacha ar feadh ceithre bliana chun an breosla a ceannaíodh agus an míleáiste a 
úsáideadh chun an duine faoi mhíchumas a iompar a dheimhniú. Ná seol admhálacha breosla le 
héilimh.

Ba cheart an fhoirm seo a chur ar aghaidh chuig an seoladh seo a leanas:

SAORPHOST 
AN PHRÍOMH-OIFIG AISÍOCAÍOCHTAÍ, 

RANNÓG BREOSLA 
NA COIMISINÉIRÍ IONCAIM,  

FOIRGNEAMH M:TEK II, BÓTHAR ARD MHACHA,  
MUINEACHÁN, 

H18 YH59.

https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
https://www.revenue.ie/ga/importing-vehicles-duty-free-allowances/documents/vrt/vrt7.pdf
https://www.finance.gov.ie/ga/corporate/foi/foi-publication-scheme/functions-and-services-provided-or-to-be-provided-to-the-public/
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RANNÁN 1: SONRAÍ TEAGMHÁLA

MÁS TIOMÁNAÍ TÚ AGUS ÉILEAMH Á DHÉANAMH AGAT I nDÁIL LE PAISINÉIR COMHLÁNAIGH NA 
MÍREANNA THÍOS:

CÉADAINM:

SLOINNE:

UPSP:

UIMH. THEILEAFÓIN:

SEOLADH:

EIRCODE:

SONRAÍ AN DUINE FAOI MHÍCHUMAS (MÁS INFHEIDHMITHE)

CÉADAINM:

SLOINNE:

UPSP:
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RANNÁN 2 MÁS EAGRAÍOCHT TÚ COMHLÁNAIGH NA MÍREANNA THÍOS

AINM NA hEAGRAÍOCHTA:

UIMH. THAG. CHÁNACH:

CINEÁL CÁNACH:

UIMH. THEILEAFÓIN:

SEOLADH:

EIRCODE:

RANNÁN 3 SONRAÍ FEITHICLE AGUS ÉILIMH

UIMH. CHLÁR. FEITHICLE:

CINEÁL BREOSLA: DÍOSAL PEITREAL LPG

IONTRÁIL AN TRÉIMHSE DHÁ MHÍ DHÉAG A BHFUIL AN DEONTAS BREOSLA Á ÉILEAMH AGAT INA LEITH:

Ó: GO:

LÍON LÍTEAR A ÚSÁIDEADH:

RANNÁN 4 SONRAÍ FEITHICLE AGUS ÉILIMH (MÁ D’ATHRAIGH SÉ I RITH THRÉIMHSE AN ÉILIMH)

UIMH. CHLÁR. FEITHICLE:

CINEÁL BREOSLA: DÍOSAL PEITREAL LPG

IONTRÁIL AN TRÉIMHSE DHÁ MHÍ DHÉAG A BHFUIL AN DEONTAS BREOSLA Á ÉILEAMH AGAT INA LEITH:

Ó: GO:

LÍON LÍTEAR A ÚSÁIDEADH:
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RANNÁN 5 SONRAÍ BAINC (ÍOCFAR DEONTAIS ISTEACH SA CHUNTAS SEO)

BIC:

IBAN:

Ní mór sonraí bainc a chomhlánú

DEARBHÚ

Déanaim iarratas leis seo ar Dheontas Breosla i ndáil leis an líon lítear a úsáideadh i gcomhar le hiompar 
an duine faoi mhíchumas. Dearbhaím leis seo go bhfuil ríomh an líon breosla a úsáideadh fíor agus beacht, 
agus toilím go roinnfear an fhaisnéis san fhoirm seo le hOifig na gCoimisinéirí Ioncaim chun críche an 
Deontais Bhreosla a phróiseáil agus go roinnfear mo chuid sonraí bainc agus sonraí teagmhála leis an 
Roinn Airgeadais chun críche an deontais bhreosla a íoc.

DÁTA:

SÍNIÚ (ní bloclitreacha)

RABHADH: Má chuireann tú faisnéis ar fáil atá bréagach nó míthreorach chun críocha Deontas 
Breosla a fháil, d’fhéadfaí tú a chúiseamh agus d’fhéadfaí fíneáil, téarma príosúin nó an dá rud a 

ghearradh ort.

L L M M 2 0 B B

Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus cuireann siad rialuithe custam i bhfeidhm. 
Iarrann na Coimisinéirí Ioncaim ar chustaiméirí sonraí pearsanta áirithe a sholáthar chun na gcríocha seo 
agus chun roinnt feidhmeanna eile reachtúla a chomhlíonadh, faoi mar a shannann an tOireachtas. Féadtar 
do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna agus gníomhaireachtaí eile Rialtais faoi chúinsí áirithe sa chás 
go bhforáiltear seo sa dlí. Tá sonraí iomlána faoi bheartas um chosaint sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim ina 
leagtar amach an gcaoi a n-úsáidfimid do shonraí pearsanta chomh maith le eolas i ndáil le do chearta mar 
ábhar sonraí ar fáil ar ár leathanach Príobháideachas ar www.revenue.ie. Tá sonraí faoin mbeartas seo 
ar fáil i gcruachóip chomh maith, ach é sin a iarraidh.

https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
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