Seirbhísí Leasa Shóisialaigh

Foirm iarratais le haghaidh daoine
féinfhostaithe faoin

STEA 1
Aicmiú Sonraí Faoi Rún

Liúntas Gearrthéarmach Fiontraíochta
Conas foirm iarratais le haghaidh Liúntas Gearrthéarmach Fiontraíochta a
chomhlánú.
Tábhachtach: Ní mór go mbeidh do ghnó formheasta ag do Chuideachta
Forbartha Comhtháite Áitiúil nó ag Éascaitheoir ón Roinn seo sula dtosóidh tú
ag gabháil d'fhéinfhostaíocht. Má éiríonn le d'iarratas, ní mór duit clárú mar
dhuine féinfhostaithe leis na Coimisinéirí Ioncaim.
Níl cead ach ag daoine a fhaigheann Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta
iarratas a chur isteach ar an scéim seo.
• Bain úsáid as an leathanach seo mar threoir ar chomhlánú na foirme seo, le do thoil.
• Bain úsáid as peann gránbhiorach dubh le do thoil.
• Bain úsáid as BLOCLITREACHA, le do thoil, agus cuir X sna boscaí cuí.
• Freagair na ceisteanna go léir a bhaineann leat, le do thoil.
• Bíonn gá agat le hUimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimh. PSP) sula gcuireann
tú iarratas isteach.
Más rud é nach bhfuil céile, páirtnéir sibhialta ná comhchónaitheoir agat:
Sa chás nach bhfuil céile, páirtnéir sibhialta ná comhchónaitheoir agat, líon
isteach Codanna 1, 2, 3 agus 4 de réir mar a bhaineann siad leat. Nuair a bheidh
an fhoirm comhlánaithe agat, sínigh an dearbhú i gCuid 1.

Sa chás go bhfuil céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir agat:
Sa chás go bhfuil céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir agat, líon isteach
Codanna 1, 2, 3, 4 agus 5 de réir mar a bhaineann siad leat. Nuair a bheidh an
fhoirm comhlánaithe agat, sínigh an dearbhú i gCuid 1.

Má tá cabhair ar bith uait le comhlánú na foirme seo, déan teagmháil le d'Oifig áitiúil Leasa
Shóisialaigh nó leis an Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh, le do thoil.
Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Conas an chéad leathanach den fhoirm seo a chomhlánú
Le cabhrú linn d'éileamh a phróiseáil:

• Scríobh na litreacha agus na huimhreacha go soiléir.
• Úsáid bosca amháin le haghaidh gach carachtair (litir nó uimhir).
Féach ar an sampla thíos, le do thoil.
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9. Do sheoladh:
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Cuid 1

do shonraí féin

1. D'Uimh. PSP:
2. Teideal: (cuir ‘X’ isteach nó An tUas.
sonraigh)
3. Sloinne:

Eile

Bean

4. Céadainm(neacha):
5. Do chéadainm mar atá sé
ar do theastas breithe:
6. Sloinne breithe:
7. Sloinne breithe do
mháthar:
8. Do dháta breithe:
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Sonraí Teagmhála
9. Do sheoladh:

10. D'uimhir ghutháin:
G. PÓCA
LÍNE TALÚN
11. Do sheoladh
ríomhphoist:

Dearbhú
Dearbhaím go bhfuil an t-eolas go léir atá tugtha agam ar an bhfoirm seo cruinn.
Inseoidh mé don Roinn faoi athrú ar mo chúinsí.
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Síniú (ní bloclitreacha)

Rabhadh: Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó má choinníonn tú eolas siar, d'fhéadfaí tú a
ionchúiseamh agus fíneáil nó téarma príosúnachta a ghearradh ort, nó an dá rud.

Cuid 1 ar leanúint

do shonraí féin

12.An bhfuair tú Liúntas Gearrthéarmach Fiontraíochta nó Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh
ar Obair roimhe seo?
Fuair
Ní bhfuair
Má 'Fuair', luaigh sonraí
le do thoil.

13.An bhfuil tú ag fáil Sochair do Lucht Cuardaigh Fostaíochta?
Tá
Má ‘Tá’, luaigh sonraí le do thoil:
Méid:
€ ,

Níl

.

in aghaidh na seachtaine

Tabhair faoi deara:
Má cheadaítear d'iarratas, ba chóir go mbeadh a fhios agat go rachaidh an Liúntas
Gearrthéarmach Fiontraíochta in áit do Shochair do Lucht Cuardaigh Fostaíochta. Íoctar é ar an
ráta céanna go dtí go dtiocfaidh deireadh le tréimhse an tSochair do Lucht Cuardaigh
Fostaíochta.

Cuid 2

do shonraí íocaíochta

Tá cead agat d'íocaíocht a fháil díreach isteach i do chuntas reatha, taisce nó
coigiltis in institiúid airgeadais. Cuir isteach do shonraí thíos, le do thoil.

Institiúid Airgeadais
Gheobhaidh tú na sonraí seo a leanas agus iad clóite ar ráitis ó
d'institiúid airgeadais.
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód sórtála:
Uimhir an chuntais:
Cód Aitheantóra do Bhainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta Cuntas
Bainc (IBAN):

Ainmneacha na sealbhóirí cuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):

Cuid 3

Sonraí do leanaí cáilithe
faoi bhun 18
mbliana d'aois
18 - 22 bliain d'aois agus
ag gabháil don oideachas
lánaimseartha

14.Cé mhéad leanbh ar
mhaith leat éileamh a
dhéanamh ar a son?
Luaigh na sonraí seo a leanas
faoin leanbh, le do thoil:
Sloinne:

Is gá duit deimhniú scríofa a chur
leis seo ón scoil nó ón gcoláiste, le
haghaidh na leanaí idir 18 - 22
bliain d'aois

Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:
Sloinne:
Céadainm(neacha):
Uimh. PSP:

Cuid 4

Sonraí an tionscadail féinfhostaíochta

15.Céard atá i gceist le do ghnó nó do thionscadal?

16.An bhfuil oiliúint bhainteach curtha ort nó taithí oibre bhainteach agat?
Tá

Níl

Má ‘Tá’, tabhair sonraí
faoi oiliúint nó taithí
oibre, le do thoil:

17.Cén uair a bheidh sé i gceist agat do ghnó nó do thionscadal a thosú?
L L

M M

B B B B

18.An bhfuil sé i gceist agat daoine a fhostú i do ghnó nó do thionscadal?
Tá
Má ‘Tá’, luaigh sonraí
le do thoil:

Níl

Cuid 4 ar leanúint

Sonraí an tionscadail féinfhostaíochta

19.An ndearna tú cúrsa ar thosú do ghnó féin riamh?
Rinne

Ní dhearna

Má ‘Rinne’, luaigh
sonraí le do thoil:

20.Ar chuir tú iarratas isteach ar nó an bhfuair tú tacaíocht airgeadais ar bith ó fhoinsí eile le
haghaidh cuid ar bith den ghnó nó den tionscadal seo?
Chuir/Fuair
Níor chuir/Ní bhfuair
Má ‘Chuir/Fuair’, luaigh sonraí, le do thoil:
Gníomhaireacht nó eagraíocht 1
Ainm na gníomhaireachta
nó na heagraíochta:
An méid a fuair tú (nó an méid ar chuir tú iarratas isteach air mura bhfuil sé faighte go fóill):

€

,

.

Cuspóir:

Gníomhaireacht nó eagraíocht 2
Ainm na gníomhaireachta
nó na heagraíochta:
An méid a fuair tú (nó an méid ar chuir tú iarratas isteach air mura bhfuil sé faighte go fóill):

€

,

.

Cuspóir:

Gníomhaireacht nó eagraíocht 3
Ainm na gníomhaireachta
nó na heagraíochta:
An méid a fuair tú (nó an méid ar chuir tú iarratas isteach air mura bhfuil sé faighte go fóill):

€
Cuspóir:

,

.

Cuid 4 ar leanúint

Sonraí an tionscadail féinfhostaíochta

21.Tabhair sonraí costais mar seo a leanas:
Costais tionscanta:

€

,

.

Liostaigh na hacmhainní a
d'infheistigh tú féin agus
aon iasachtaí nó deontais
a fuair tú nó ar chuir tú
iarratas isteach orthu:
22.An mbeidh gá le ham a chaitheamh thar lear ar mhaithe leis an ngnó féinfhostaíochta seo?
Beidh

Ní bheidh

Más amhlaidh go mbeidh,
tabhair sonraí faoi na
tréimhsí
neamhláithreachta atá
beartaithe, le do thoil:
23.An bhfuil tú cláraithe mar dhuine féinfhostaithe leis na Coimisinéirí Ioncaim?
Tá

Níl

Coinníollacha an Liúntais Ghearrthéarmaigh Fiontraíochta
Is gá duit insint dúinn ag an Roinn Coimirce Sóisialaí faoi na cásanna seo a leanas:
• má ghlacann duine ar bith a bhfuil íocaíocht san áireamh ar a s(h)on i do Liúntas le fostaíocht, má
fhaigheann a leithéid de dhuine bás, má fhágann sé/sí an tír, má ghlacann sé/sí páirt i gcúrsa de chuid FÁS,
má fhaigheann sé/sí teidlíocht i leith íocaíocht leasa shóisialaigh nó má tá sé/sí faoi choimeád dlíthiúil,
• níl tú féinfhostaithe a thuilleadh,
• má ghlacann tú le fostaíocht pháirtaimseartha nó lánaimseartha.

Cuid 5

Sonraí do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó
do chomhchónaitheora

24.A (h)Uimhir PSP:
25.Teideal: (cuir ‘X’ isteach nó An tUas.
sonraigh)
26.A s(h)loinne:

Bean

Eile

27.A c(h)éadainm(neacha):
28.A s(h)loinne breithe:

Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe seo ar ais mar seo a leanas:
Má tá cónaí ort i:

Seol d'iarratas chuig:

—

ceantar Comhpháirtíochta

—

—

ceantar nach mbaineann le Comhpháirtíocht —

do Chuideachta Forbartha Comhtháite áitiúil
d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh

Le haghaidh úsáid oifigiúil amháin
Moladh: Le bheith comhlánaithe ag an Oifigeach Fiontraíochta nó ag an Éascaitheoir
Tionscadal formheasta

Plean gnó i gceangal leis

Tá

Níl

Cláraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim

Tá

Níl

Cóip d'fhoirm chlárúcháin
TR1 i gceangal leis seo.

Tá

Níl

Níl an tionscadal
formheasta

Luaigh fáth(anna)

Stampa oifigiúil
Síniú (ní bloclitreacha)

2 0

Dáta:
L

L

B
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Le haghaidh úsáid oifigiúil na Roinne amháin
Le bheith comhlánaithe ag d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh.
Tús curtha le héileamh ar Shochar do
Lucht Cuardaigh Fostaíochta:

Sonraí Ró-íocaíochta

Ráta pearsanta SLCF

€

Méid bunaidh

€

Ráta duine fhásta
cháilithe

€

Asbhaintí

€

Ráta LC

€

Iarmhéid

€

Iomlán seachtainiúil
SLCF

€

Dáta an staonta:
Teidlíocht i leith liúntas breosla gan toit?
Méid

Tá

Níl

€

Sínithe:
Dáta:
Uimh. LO nó BEO
Cosaint Sonraí agus Saoráil Faisnéise
Coinneoimidne, An Roinn Coimirce Sóisialaí, ina rún an fhaisnéis ar fad agus na sonraí pearsanta ar fad a
thugtar dúinn. Ní nochtfar iad do chomhlachtaí ná do dhaoine eile ach de réir an dlí.
Is mar threoir amháin atá na míniúcháin agus na téarmaí a úsáidtear san fhoirm seo agus ní fhéachtar
le léirmhíniú dlíthiúil a sholáthar inti.
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