Foirm iarratais ar

Fhorlíonadh Cíosa an Liúntais
Leasa Fhorlíontaigh

Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

SWA RS 1
Rangú Sonraí R

Ní mór Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) a bheith agat sula
ndéanfaidh tú iarratas.
Conas is ceart an fhoirm iarratais seo a líonadh.

• Stróic an leathanach seo den fhoirm, agus bain feidhm as mar threoir chun an
fhoirm seo a líonadh, le do thoil.
• Bain feidhm as peann gránbhiorach DUBH, le do thoil.

• Bain feidhm as BLOCLITREACHA agus cuir X sna boscaí cuí, le do thoil.

• Freagair na ceisteanna go léir a bhaineann leat, le do thoil. Cuirfimid aon
fhoirm neamhiomlán ar ais chugat. Bainfidh sé seo moill as d’iarratas ar
Liúntas Leasa Forlíontach.
Mura bhfuil céile, páirtnéir sibhialta ná comhchónaitheoir agat:

Líon Codanna 1, 3, 4, 7, 8 agus 9 mar a bhaineann siad leat. Nuair a bheidh an
fhoirm líonta, léigh Cuid 10 agus sínigh an dearbhú i gCuid 1.

Má tá céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir agat:

Líon Codanna 1, 3, 4, 5, 7, 8, agus 9 mar a bhaineann siad leat agus le do chéile,
do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir. Nuair a bheidh an fhoirm
líonta, léigh Cuid 10 agus sínigh an dearbhú i gCuid 1.

Fostóir:

Más fostóir de chuid an iarratasóra thú, líon Cuid 2. Más fostóir thú de chuid
an chéile, an pháirtnéara shibhialta nó an chomhchónaitheora, líon Cuid 6. Bí
cinnte, le do thoil, go gcuirfidh tú síniú agus stampa leis na codanna seo den fhoirm.
Tiarna talún nó gníomhaire tiarna thalún:

Líon Cuid 11, le do thoil. Bí cinnte go gcuirfidh tú síniú agus stampa leis an
gcuid seo den fhoirm.
Tabhair faoi deara, le do thoil:

Chun d’Fhorlíonadh Cíosa a bhreithniú, ní mór dúinn é a shuíomh go bhfuil an
mhaoin faoi úinéireacht an tiarna thalún. Glactar i bhfoirm fótachóipe le ceann
de na cáipéisí seo a leanas.
1. Fianaise ar chlárú leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha.
2. Admháil ó Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha.
3. Fianaise ar pholasaí árachais foirgneamh á shealbhú ag an tiarna talún.
Má theastaíonn cabhair uait chun an fhoirm seo a líonadh, déan teagmháil, le
do thoil, le do Lárionad Intreo áitiúil, d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó
d’Ionad Faisnéise do Shaoránaigh áitiúil.
Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Conas is ceart an fhoirm seo a líonadh

Chun cuidiú linn ó thaobh d’éileamh a bhreithniú:

• Priontáil na litreacha agus na huimhreacha go soiléir.

• Cuir carachtar amháin (litir nó uimhir) i ngach bosca.
Féach ar an sampla thíos, le do thoil.

1. D’Uimhir PSP:

1 2 3 4 5 6 7 T

2. Teideal: (cuir ‘X’ nó Uas.
sonraigh)
U Í
3. Sloinne:

Iníon

Bn. X

Eile

M H U R C H Ú

4. Ainm(neacha):
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I

R Í

5. D’ainm mar atá sé
ar do theastas
breithe:
6. Sloinne breithe:

M Á

I
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N

C

7. Do dháta breithe:
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8. Sloinne breithe
do mháthar:

N
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9. Do sheoladh:
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S R Á I

D

S E A N B H A
B A

A R M A D A

I

L E

D H Ú N

N U A
I L

E

D H Ú N
N A

G H

N A

N G A L

N G A L

L

L

Postchód
10. D’uimhir
ghutháin:
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11. Do sheoladh
ríomhphoist:
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Don Oifig Amháin
An dáta a
bhfuarthas
An duine a
fuair

Foirm iarratais ar

Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

SWA RS 1

Fhorlíonadh Cíosa an Liúntais Leasa Fhorlíontaigh

Cuid 1

Rangú Sonraí R

Do shonraí féin

1. D’Uimhir PSP:
2. Teideal: (cuir ‘X’ nó
sonraigh)
3. Sloinne:

Uas.

Bn.

Eile

Iníon

4. Ainm(neacha):
5. D’ainm mar atá sé ar do
theastas breithe:
6. Sloinne breithe:
7. Do dháta breithe:
L L
8. Sloinne breithe do
mháthar:

M M

B B B B

Sonraí Teagmhála

9. Do sheoladh:

Contae
Postchód
GUTHÁN PÓCA

10. D’uimhir ghutháin:

LÍNE THALÚN
11. Do sheoladh
ríomhphoist:

Dearbhú

Dearbhaím gur fíor agus gur críochnúil an fhaisnéis atá tugtha agam ar an bhfoirm seo. Tuigim go
mbeidh orm aon íocaíocht a fhaighim ón Roinn a aisíoc agus gur féidir go n-ionchúiseofar mé má tá
aon chuid den fhaisnéis uaim bréagach nó míthreorach nó mura nochtaim aon fhaisnéis ábhartha.
Geallaim go n-inseoidh mé láithreach don Roinn é má thagann aon athrú ar mo dhálaí a fhéadfaidh
dul i bhfeidhm ar mo theidlíocht leantach.

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

Rabhadh: Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó má choinníonn tú eolas siar, féadfar thú a ionchúiseamh
agus dá thoradh sin féadfar fíneáil, tréimhse phríosúnachta nó iad araon a ghearradh ort.

Cuid 1 ar leanúint
12.An bhfuil tú?

Do shonraí féin
Singil

Ag Comhchónaí le Duine Eile

Pósta

I bPáirtnéireacht Shibhialta
I do Pháirtnéir Sibhialta
Marthanach
I d’Iarpháirtnéir Sibhialta
(bhí tú i bPáirtnéireacht
Shibhialta a díscaoileadh ó shin)

Idirscartha
Colscartha
I mBaintreachas
Má tá tú pósta, i
bpáirtnéireacht shibhialta nó
ag comhchónaí, cén dáta
L L
óna bhfuil tú amhlaidh?
13.D’ioncam reatha ón
€ ,
bhfostaíocht:
An bhfuil tú fostaithe?

M M

B B B B
sa tseachtain

.

Tá

Níl

Tá tú ‘fostaithe’ nuair a oibríonn tú do dhuine eile nó do chuideachta eile agus nuair a íoctar pá leat
as an obair seo. Cuir cóipeanna de do 4 dhuillín pá dheireanacha faoi iamh leis seo, le do thoil.
Má tá, luaigh le do thoil:
Líon laethanta a oibrítear
sa tseachtain
sa tseachtain:
Líon iomlán uaireanta an
sa tseachtain
chloig a oibrítear in
aghaidh na seachtaine:
Do ghnáthphost:
Ainm d’fhostóra reatha:
Seoladh d’fhostóra reatha:

Contae
Postchód
Ní mór do d’fhostóir reatha Cuid 2 a líonadh freisin.
Mura bhfuil, luaigh le do thoil:
D’ioncam roimhe seo: €
sa tseachtain

,

.

Do phost deireanach:
Ainm d’fhostóra
dheireanaigh:
Seoladh d’fhostóra
dheireanaigh:

Contae
Postchód
Dáta a raibh tú fostaithe an
uair dheireanach:

L L

M M

B B B B

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

14.Méid na híocaíochta
€
iomarcaíochta a
,
.
rinneadh agus an dáta
L L
M M
B B B B
ar íocadh í?
Cuir deimhniú bunaidh iomarcaíochta faoi iamh leis seo, le do thoil.
15.Méid agus dáta na
€
híocaíochta
,
.
iomarcaíochta a
L L
M M
B B B B
dhlitear?
16.Má tá tú féinfhostaithe (agus feirmeoireacht san áireamh) faoi láthair, luaigh le do thoil:
Cineál an ghnó nó na
trádála:
Do bhrabús i rith na
bliana deireanaí:

€

,

.

Tabhair faoi deara: Cuir do chuntas brabúis agus caillteanais i dtaca leis an 12 mhí dheireanacha,
mar aon leis an bhfógra measúnaithe is déanaí ó na Coimisinéirí Ioncaim faoi iamh leis seo, le do thoil.
In oideachas lánaimseartha

17.An bhfuil tú?

Páirteach in aighneas tionsclaíoch
18.Má fhaigheann tú nó má rinne tú iarratas ar aon íocaíocht(aí) ón Roinn seo nó ó
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, luaigh le do thoil:
Ainm na híocaíochta:
Méid:

€

,

sa tseachtain

.

19.Má fhaigheann tú nó má rinne tú iarratas ar aon phinsean eile nó ar aon liúntas eile ó thír
eile, luaigh le do thoil:
Ainm na tíre:
D’uimhir éilimh nó
d’uimhir thagartha:
Méid:

€

,

sa tseachtain

.

20.An bhfuil iarratas déanta agat ar aon fhoinse/fhoinsí ioncaim eile mar phinsean gairme?
Tá

Níl

Má tá, luaigh le do thoil:
An cineál íocaíochta:
Méid:
sa tseachtain
€ ,
.
Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a thuilleadh
sonraí a chur ar fáil, más gá sin.
21.An bhfuil aon ioncam eile agat, agus ioncam ó fhostaíocht atá fánach, ócáideach nó séasúrach
san áireamh ach nach
Tá
Níl
bhfuil teoranta dó sin?
Má tá, tabhair sonraí sa spás a chuirtear ar fáil, le do thoil:

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

22.Má fhaigheann tú nó má rinne tú iarratas ar chothabháil, luaigh le do thoil:
Méid:

€

,

sa tseachtain

.

23.An bhfuil coigilteas nó cuntais agat i mbanc, in oifig an phoist, i gcumann foirgníochta, i
gcomhar creidmheasa nó in aon institiúid airgeadais eile i bPoblacht na hÉireann nó i dtír eile?
Níl

Tá
Má tá, luaigh le do thoil:

Institiúid Airgeadais 1
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantóra Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta
Chuntas Bainc (IBAN):
Iarmhéid reatha:

€

An comhchuntas é an
cuntas seo?

,
Is ea

.
Ní hea

Ainm(neacha) shealbhóir(í) an chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):
Institiúid Airgeadais 2
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantóra Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta
Chuntas Bainc (IBAN):
Iarmhéid reatha:
An comhchuntas é an
cuntas seo?

€

,
Is ea

Ainm(neacha) shealbhóir(í) an chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):

.
Ní hea

Cuid 1 ar leanúint

Do shonraí féin

Institiúid Airgeadais 3

Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantóra Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta
Chuntas Bainc (IBAN):

€

Iarmhéid reatha:
An comhchuntas é an
cuntas seo?

,

.

Is ea

Ní hea

Ainm(neacha) shealbhóir(í) an chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):
Cuir ráiteas bunaidh leis seo i dtaca le gach cuntas, a thaispeánfaidh idirbhearta sna 6 mhí
dheireanacha, le do thoil.
Má tá aon chuntais eile agat, ní mór duit sonraí díobh sin a thabhairt don Roinn seo ar
leathán páipéir ar leith.
Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a thuilleadh
sonraí a chur ar fáil, más gá sin.
24.An sealbhaíonn tú stoic, scaireanna (lena n-áirítear scaireanna in uachtarlann nó i
gcomharchumann, blianachtaí, bannaí, polasaithe árachais) nó infheistíochtaí?
Ní shealbhaíonn
Sealbhaíonn
Má shealbhaíonn, luaigh le do thoil:
Cuir ráiteas leis seo chun sonraí agus
An luach atá orthu:
€
margadhluach reatha a thaispeáint.
,
.
25. An bhfuil úinéireacht aon mhaoine (agus talamh san áireamh) agat seachas an teach ina bhfuil cónaí ort
nó an bhfuil scair agat in
Tá
Níl
úinéireacht dá leithéid?
Má tá, luaigh le do thoil:
Seoladh na maoine/talún:

Contae
Postchód
Úsáid na maoine/talún:
Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a thuilleadh
sonraí a chur ar fáil, más gá sin.
26.Cé mhéid airgid a íocann tú in aghaidh na seachtaine ar na nithe seo a leanas?
Cíos tí:
Costas taistil chun na
hoibre:
Morgáiste:
Cothabháil a íocann tú:

€
€
€
€

,
,
,
,

.
.
.
.

sa tseachtain
sa tseachtain
sa tseachtain
sa tseachtain

Cuid 2

Sonraí ó d’fhostóir reatha

Ní mór do d’fhostóir, agus é/í sin AMHÁIN, an chuid seo a líonadh

27.Cad is ainm iomlán do
d’fhostaí?
28. Deimhigh a (h)Uimhir
PSP, le do thoil:
29.A s(h)eoladh:

Contae

Fostaí reatha

Postchód

30.Deimhnigh an dáta a
ndeachaigh an fostaí i
mbun oibre duit don
L L
M M
B B B B
chéad uair, le do thoil:
31.An bhfuil an fostaí thuas ag glacadh páirte i Scéim Dhreasachta Fostaíochta de chuid na
Roinne Coimirce Sóisialaí?
Tá
Níl
32. Líon uaireanta an chloig a
sa tseachtain
oibrítear de ghnáth in
aghaidh na seachtaine?
33.Ollphá bunúsach in
in aghaidh na huaire
€ ,
aghaidh na huaire:
.
34.Ollioncam ón 1
€
Eanáir seo thart:
,
.
35.Líon seachtainí
fostaíochta inárachais ón
1 Eanáir seo thart:
36.Ranníocaíochtaí ÁSPC
a aisbhaineadh ón 1
€
Eanáir seo thart:
37.Cáin Iomlán (ÍMAT) a
íocadh ón 1 Eanáir seo €
thart:

,

.

Fostaí ar saoire bhreoiteachta

,

38.An bhfuil an fostaí ar
Tá
saoire bhreoiteachta ó do
ghnólacht?
39.Cén dáta ar thosaigh an
tsaoire bhreoiteachta?
L L
40.Ollmhéid seachtainiúil
an phá bhreoiteachta €
,
lúide ÁSPC:
41.Dáta na híocaíochta
deireanaí a rinneadh:
L L
42.Méid na híocaíochta
deireanaí a rinneadh: €
,

.

Níl

M M

.
M M

.

B B B B
sa tseachtain

B B B B

Cuid 2 ar leanúint

Sonraí ó d’fhostóir reatha

Arna shíniú ag an bhfostóir nó thar ceann an fhostóra
Stampa oifigiúil an fhostóra
Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

Post sa chuideachta nó san eagraíocht

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Uimhir chláraithe an fhostóra:

Uimhir ghutháin an fhostóra:
GUTHÁN PÓCA
LÍNE THALÚN
Rabhadh: Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó má choinníonn tú eolas siar, féadfar thú a ionchúiseamh
agus dá thoradh sin féadfar fíneáil, tréimhse phríosúnachta nó iad araon a ghearradh ort.

Cuid 3

Coinníoll Gnáthchónaithe

Ní mór do gach iarratasóir an chuid seo a líonadh. Is éard atá sa ghnáthchónaí ná coinníoll nach
mór duit a chomhlíonadh chun cáiliú don íocaíocht seo. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil
isteach ar www.welfare.ie.

43.Cén tír inar rugadh thú?
44.Cad í do náisiúntacht?
45.An bhfuil uimhir slándála sóisialaí ó thír eile agat?
Níl

Tá
Má tá, luaigh le do thoil:
Uimhir slándála sóisialaí:
Tír:

46.An bhfuil Cárta Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (GNIB) agat?
Níl
Tá
Má tá, cuir cóip fhíoraithe den chárta faoi iamh leis seo, le do thoil, (is féidir le d’Oifig Leasa
Shóisialaigh áitiúil é a fhótachóipeáil duit agus fíorú a dhéanamh go bhfaca siad an cárta
bunaidh).
47.An bhfuil tú i do chónaí go leanúnach in Éirinn ón lá ar rugadh thú?
Níl

Tá

Mura bhfuil, tabhair sonraí de na tíortha inar chónaigh tú sa spás a chuirtear ar fáil.
Tír 1
Tír:
Ó:
Go:
L L

M M

B B B B

M M

B B B B

An fáth ar chónaigh tú ann:

Tír 2
Tír:
Ó:
Go:
L L
An fáth ar chónaigh tú ann:

Don oifig amháin
HRC comhlíonta

HRC1 eisithe

Cuid 4
48.Cé mhéid leanaí atá
agat?
Luaigh na sonraí seo
maidir le gach leanbh:
Sloinne:

Sonraí de do leanbh/leanaí cleithiúnach(a)
faoi bhun 18 mbliana
d’aois
*Ní mór duit deimhniú i scríbhinn ón
18-22 de bhlianta d’aois scoil nó ón gcoláiste a chur leis seo
agus in oideachas
i leith na leanaí atá 18-22 de
lánaimseartha*
bhlianta d’aois
Leanbh 1

Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
An gcónaíonn an leanbh
seo leat?

M M

Cónaíonn

B B B B
Ní chónaíonn

Leanbh 2
Sloinne :
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
An gcónaíonn an leanbh
seo leat?

M M

Cónaíonn

B B B B
Ní chónaíonn

Leanbh 3
Sloinne :
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
An gcónaíonn an leanbh
seo leat?

M M

Cónaíonn

B B B B
Ní chónaíonn

Leanbh 4
Sloinne:
Ainm(neacha):
Uimhir PSP:
Dáta breithe:
L L
M M
B B B B
An gcónaíonn an leanbh
Cónaíonn
Ní chónaíonn
seo leat?
Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a thuilleadh
sonraí a chur ar fáil, más gá sin.

Cuid 5

Sonraídedochéile/pháirtnéirsibhialta/chomhchónaitheoir

49.A (h)Uimhir PSP:
50.Teideal: (cuir ‘X’ nó
sonraigh)

Uas.

Bn.

Iníon

Eile

51.A s(h)loinne:
52.A (h)ainm(neacha):
53.A s(h)loinne breithe:
Fíoraithe
(Tá/Níl)

54.A d(h)áta breithe:
L L

M M

B B B B

55.Sloinne breithe a
m(h)áthar:
56.Tabhair a s(h)eoladh
murab ionann é agus do
sheoladh féin: (Ná
freagair an cheist seo ach
má tá tú pósta nó i
bpáirtnéireacht
Contae
shibhialta agus
mura gcónaíonn
Postchód
sibh le chéile).
57.An tír inar rugadh é/í:
58.A náisiúntacht:
59.An bhfuil uimhir slándála sóisialaí ó thír eile aige/aici?
Tá
Má tá, luaigh le do thoil:
Uimhir slándála sóisialaí:
Tír:

Níl

Sonraídedochéile/pháirtnéirsibhialta/chomhchónaitheoir

Cuid 5 ar leanúint

60.A (h)ioncam reatha
sa tseachtain
€ ,
ón bhfostaíocht:
.
An bhfuil sé/sí
Níl
Tá
fostaithe?
Tá sé/sí ‘fostaithe’ nuair a oibríonn sé/sí do dhuine eile nó do chuideachta eile agus nuair a íoctar pá
leis/léi as an obair seo. Cuir cóipeanna dá 4 dhuillín pá dheireanacha faoi iamh leis seo, le do thoil.
Má tá, luaigh le do thoil:
Líon laethanta a oibrítear
sa tseachtain
sa tseachtain:
Líon iomlán uaireanta an
sa tseachtain
chloig a oibrítear in
aghaidh na seachtaine:
A g(h)náthphost:
Ainm a f(h)ostóra reatha:
Seoladh a f(h)ostóra
reatha:

Contae
Postchód
Ní mór dá f(h)ostóir reatha Cuid 6 a líonadh freisin.
Mura bhfuil, luaigh le do thoil:
A (h)ioncam roimhe seo: €
sa tseachtain

,

.

A p(h)ost deireanach:
Ainm a f(h)ostóra
dheireanaigh:
Seoladh a f(h)ostóra
dheireanaigh:

Contae
Postchód
Dáta a raibh sé/sí fostaithe
an uair dheireanach:

L L
M M
B B B B
61.Má tá sé/sí féinfhostaithe (agus feirmeoireacht san áireamh) faoi láthair, luaigh le do thoil:
Cineál an ghnó nó na
trádála:
A b(h)rabús i rith na
€
,
.
bliana deireanaí:
Tabhair faoi deara: Cuir a c(h)untas brabúis agus caillteanais i dtaca leis an 12 mhí dheireanacha,
mar aon leis an bhfógra measúnaithe is déanaí ó na Coimisinéirí Ioncaim, faoi iamh leis seo, le do thoil.
62.Méid na híocaíochta iomarcaíochta a rinneadh agus an dáta ar íocadh í?

€

,

.

L L
M M
B B B B
Cuir deimhniú bunaidh iomarcaíochta faoi iamh leis seo, le do thoil.

Cuid 5 ar leanúint

Sonraídedochéile/pháirtnéirsibhialta/chomhchónaitheoir

63.Méid agus dáta na híocaíochta iomarcaíochta a dhlitear?

€

,

.
L L

M M

B B B B

64.Má fhaigheann sé/sí nó má rinne sé/sí iarratas ar aon íocaíocht(aí) ón Roinn seo nó ó
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, luaigh le do thoil:
Ainm na híocaíochta:
Méid:

€

,

sa tseachtain

.

65.Má fhaigheann sé/sí nó má rinne sé/sí iarratas ar aon phinsean eile nó ar aon liúntas eile ó
thír eile, luaigh le do thoil:
Ainm na tíre:
A (h)uimhir éilimh nó a
(h)uimhir thagartha:
Méid:

€

,

sa tseachtain

.

66.An bhfuil iarratas déanta aige/aici ar aon fhoinse/fhoinsí ioncaim eile mar phinsean gairme?
Tá

Níl

Má tá, luaigh le do thoil:
An cineál íocaíochta:
Méid:

€

,

sa tseachtain

.

Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a thuilleadh
sonraí a chur ar fáil, más gá sin.
67.An bhfuil aon ioncam eile aige/aici, agus ioncam ó fhostaíocht atá fánach, ócáideach nó séasúrach
san áireamh ach nach bhfuil teoranta dó sin?
Tá

Níl

Má tá, tabhair sonraí sa spás a chuirtear ar fáil, le do thoil:

Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a thuilleadh
sonraí a chur ar fáil, más gá sin.
68.Má fhaigheann sé/sí nó má rinne sé/sí iarratas ar chothabháil, luaigh le do thoil:
Méid:

€

,

.

sa tseachtain

Sonraídedochéile/pháirtnéirsibhialta/chomhchónaitheoir

Cuid 5 ar leanúint

69.An bhfuil coigilteas nó cuntais aige/aici i mbanc, in oifig an phoist, i gcumann foirgníochta, i
gcomhar creidmheasa nó in aon institiúid airgeadais eile i bPoblacht na hÉireann nó i dtír eile?
Níl

Tá
Má tá, luaigh le do thoil:

Institiúid Airgeadais 1
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantóra Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta
Chuntas Bainc (IBAN):
Iarmhéid reatha:

€

An comhchuntas é an
cuntas seo?

,
Is ea

.
Ní hea

Ainm(neacha) shealbhóir(í) an chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):
Institiúid Airgeadais 2

Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantóra Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta
Chuntas Bainc (IBAN):
Iarmhéid reatha:
An comhchuntas é an
cuntas seo?

€

,
Is ea

Ainm(neacha) shealbhóir(í) an chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):

.
Ní hea

Cuid 5 ar leanúint

Sonraídedochéile/pháirtnéirsibhialta/chomhchónaitheoir
Institiúid Airgeadais 3

Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Cód Aitheantóra Bainc
(BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta
Chuntas Bainc (IBAN):

€

Iarmhéid reatha:
An comhchuntas é an
cuntas seo?

,

.

Is ea

Ní hea

Ainm(neacha) shealbhóir(í) an chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):
Cuir ráiteas bunaidh leis seo i dtaca le gach cuntas, a thaispeánfaidh idirbhearta sna 6 mhí
dheireanacha, le do thoil.
Má tá aon chuntais eile agat, ní mór duit sonraí díobh sin a thabhairt don Roinn seo ar
leathán páipéir ar leith.
Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a thuilleadh
sonraí a chur ar fáil, más gá sin.
70.An sealbhaíonn sé/sí stoic, scaireanna (lena n-áirítear scaireanna in uachtarlann nó i
gcomharchumann, blianachtaí, bannaí, polasaithe árachais) nó infheistíochtaí?
Ní shealbhaíonn
Sealbhaíonn
Má shealbhaíonn, luaigh le do thoil:
Cuir ráiteas leis seo chun sonraí agus
An luach atá orthu:
€
margadhluach reatha a thaispeáint.
,
.
71. An bhfuil úinéireacht aon mhaoine (agus talamh san áireamh) aige/aici seachas an teach ina bhfuil cónaí
air/uirthi nó an bhfuil scair aige/aici
in úinéireacht dá leithéid?
Tá
Níl
Má tá, luaigh le do thoil:
Seoladh na maoine/talún:

Contae
Postchód
Úsáid na maoine/talún:
Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a thuilleadh
sonraí a chur ar fáil, más gá sin.
72.Cé mhéid airgid a íocann sé/sí in aghaidh na seachtaine ar na nithe seo a leanas?
Cíos tí:
Costas taistil chun na
hoibre:
Morgáiste:
Cothabháil a íocann
sé/sí:

€
€
€
€

,
,
,
,

.
.
.
.

sa tseachtain
sa tseachtain
sa tseachtain
sa tseachtain

Sonraí ó fhostóir do chéile, do pháirtnéara
shibhialta nó do chomhchónaitheora

Cuid 6

Tabhair faoi deara: Le líonadh ag fostóir do chéile, do pháirtnéara
shibhialta nó do chomhchónaitheora, agus aige/aici sin AMHÁIN
73.Cad is ainm iomlán do
d’fhostaí?

74.Deimhnigh a (h)Uimhir
PSP, le do thoil:
75.A s(h)eoladh:

Contae

Fostaí reatha

Postchód

76.Deimhnigh an dáta a
ndeachaigh an fostaí i
mbun oibre duit don
L L
M M
B B B B
chéad uair, le do thoil:
77.An bhfuil an fostaí thuas ag glacadh páirte i Scéim Dhreasachta Fostaíochta de chuid na
Roinne Coimirce Sóisialaí?
Tá
Níl
78. Líon uaireanta an chloig a
oibrítear de ghnáth in
sa tseachtain
aghaidh na seachtaine?
79.Ollphá bunúsach in
in aghaidh na huaire
€ ,
aghaidh na huaire:
.
80.Ollioncam ón 1
€
Eanáir seo thart:
,
.
81.Líon seachtainí
fostaíochta inárachais
ón 1 Eanáir seo thart:
82.Ranníocaíochtaí ÁSPC
a aisbhaineadh ón 1
€ ,
.
Eanáir seo thart:
83.Cáin Iomlán (ÍMAT) a
íocadh ón 1 Eanáir seo €
,
.
thart:

Fostaí ar saoire bhreoiteachta

84.An bhfuil an fostaí ar
Tá
saoire bhreoiteachta ó do
ghnólacht?
85.Cén dáta ar thosaigh an
tsaoire bhreoiteachta?
L L
86.Ollmhéid seachtainiúil
an phá bhreoiteachta €
,
lúide ÁSPC:
87.Dáta na híocaíochta
deireanaí a rinneadh:
L L
88.Méid na híocaíochta
deireanaí a rinneadh: €
,

Níl

M M

.
M M

.

B B B B
sa tseachtain

B B B B

Cuid 6 ar leanúint

Sonraí ó fhostóir do chéile, do pháirtnéara
shibhialta nó do chomhchónaitheora

Arna shíniú ag an bhfostóir nó thar ceann an fhostóra

Stampa oifigiúil an fhostóra
Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

Post sa chuideachta nó san eagraíocht

2 0

Dáta:
L L

M M

B B B B

Uimhir chláraithe an fhostóra:

Uimhir ghutháin an fhostóra:
GUTHÁN PÓCA
LÍNE THALÚN
Rabhadh: Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó má choinníonn tú eolas siar, féadfar thú a ionchúiseamh
agus dá thoradh sin féadfar fíneáil, tréimhse phríosúnachta nó iad araon a ghearradh ort.

Sonraí de dhaoine eile a roinneann an
chóiríocht

Cuid 7

89.Seachas thú féin, do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir agus an/na
leanbh/leanaí a liostaítear i gCuid 5, luaigh aon duine/daoine a chónaíonn leat:
Duine 1 a chónaíonn leat
Sloinne:
Ainm(neacha):
A g(h)aol leat:
An méid cíosa a íocann
sé/sí in aghaidh na
seachtaine

€

,

.

sa tseachtain

Duine 2 a chónaíonn leat
Sloinne:
Ainm(neacha):
A g(h)aol leat:
An méid cíosa a íocann
sé/sí in aghaidh na
seachtaine

€

,

.

sa tseachtain

Duine 3 a chónaíonn leat
Sloinne:
Ainm(neacha):
A g(h)aol leat:
An méid cíosa a íocann
sé/sí in aghaidh na
seachtaine

€

,

.

sa tseachtain

Duine 4 a chónaíonn leat
Sloinne:
Ainm(neacha):
A g(h)aol leat:
An méid cíosa a íocann
sé/sí in aghaidh na
seachtaine

€

,

.

sa tseachtain

Duine 5 a chónaíonn leat
Sloinne:
Ainm(neacha):
A g(h)aol leat:
An méid cíosa a íocann
sé/sí in aghaidh na
seachtaine

€

,

.

sa tseachtain

Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a thuilleadh
sonraí a chur ar fáil, más gá sin.

Cuid 8

Sonraí de do chóiríocht

90.Luaigh na seoltaí ag a raibh tú i do chónaí le 12 mhí:
Cóiríocht 1
Seoladh:

Contae
Postchód
* An cineál cóiríochta:
Tréimhse
chónaitheachta:

Ó:
Go:
L L

M M

B B B B

Cóiríocht 2
Seoladh:

Contae
Postchód
* An cineál cóiríochta:
Tréimhse
chónaitheachta:

Ó:
Go:
L L

M M

B B B B

Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a thuilleadh
sonraí a chur ar fáil, más gá sin.
* Ciallaíonn an cineál cóiríochta: áit chónaithe an teaghlaigh, cóiríocht phríobháideach ar cíos,
tithíocht shóisialta ó údarás tithíochta, cóiríocht do dhaoine gan dídean nó cóiríocht a
chuirtear ar fáil faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos nó rud eile.
91.An bhfuil iarratas ar chóiríocht déanta agat chuig aon údarás tithíochta le 12 mhí anuas?
Tá

Níl

Má tá, cuir na sonraí seo a leanas ar fáil, le do thoil:
Údarás tithíochta:
Dáta an iarratais:
L L

M M

B B B B

Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a thuilleadh
sonraí a chur ar fáil, más gá sin.

Cuid 8 ar leanúint

Sonraí de do chóiríocht

92.An bhfuil measúnú déanta ar do riachtanas tithíochta ag an údarás tithíochta, sa cheantar ina
bhfuil sé de rún a bheith i do chónaí, le 12 mhí anuas?
Tá
Níl
Má tá, cuir litir ar fáil ón údarás tithíochta a dheimhneoidh an measúnú ar do riachtanas tithíochta,
le do thoil.
93.An bhfuil cóiríocht tairgthe duit ag aon údarás tithíochta le 12 mhí anuas?
Tá

Níl

Má tá, cuir na sonraí seo a leanas ar fáil, le do thoil:
Cóiríocht 1
Údarás Tithíochta:
Dáta na tairisceana:
L L

M M

B B B B

Cóiríocht 2
Údarás Tithíochta:
Dáta na tairisceana:
L L
M M
B B B B
Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a thuilleadh
sonraí a chur ar fáil, más gá sin.
94.Ar fhág tú aon chóiríocht a bhí curtha ar fáil ag aon údarás tithíochta?
D’fhág

Níor fhág

Má d’fhág, cuir na sonraí seo a leanas ar fáil, le do thoil:
Údarás Tithíochta:
Seoladh na cóiríochta a
d’fhág tú:

Contae
Postchód
An dáta ar fhág tú:
L L
M M
B B B B
Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a thuilleadh
sonraí a chur ar fáil, más gá sin.
95.Ar fhág tú aon chóiríocht atá faoi d’úinéireacht phearsanta?
Níor fhág
D’fhág
Má d’fhág, cuir sonraí ar fáil, le do thoil:

Cuid 9

An rogha íocaíochta is fearr leat

Is gnó don Roinn é an cinneadh críochnaitheach ar an modh íocaíochta.
Líon rogha amháin thíos, le do thoil.

96.Cuir in iúl an modh is fearr leat trí thic a chur leis an mbosca cuí, le do thoil.
1. Ríomhaistriú Airgid chuig Cuntas Bainc
2. Íocaíocht in Oifig an Phoist
3. Íocaíocht trí sheic

Dearbhú íocaíochta le tríú páirtí

4. Íocaíocht le tríú páirtí (má dhéanann tú an rogha
íocaíochta seo, sínigh an dearbhú thíos, le do thoil)
Is mian liom,

go n-íocfar an Forlíonadh Cíosa le tríú páirtí.
Ní mór duit an dearbhú seo a shíniú chun é a chur in iúl dúinn gur mian leat go n-íocfar an
Forlíonadh Cíosa le tríú páirtí.

Institiúid Airgeadais

Gheobhaidh tú na sonraí seo a leanas ar ráitis ó d’institiúid airgeadais.
Ainm na hinstitiúide
airgeadais:
Seoladh na hinstitiúide
airgeadais:

Contae
Postchód
Cód Aitheantóra Bainc (BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas
Bainc (IBAN):
Ainm(neacha) shealbhóir(í) an
chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):

Oifig an Phoist

Cuir ráiteas bainc faoi iamh leis seo, le do thoil

Seoladh Oifig an Phoist:

Contae
Postchód

Cuid 9 ar leanúint

An rogha íocaíochta is fearr leat
Íocaíocht trí sheic

Más íocaíocht trí sheic an rogha íocaíochta is fearr leat, cuir na sonraí seo a leanas ar fáil, le do thoil:
Sloinne:
Ainm:
Seoladh:

Contae

Cuid 10

Postchód

Seicliosta

Ar fhreagair tú na ceisteanna go léir?

Ar chuir tú na nithe seo a leanas faoi iamh leis an bhfoirm?
— Litir ón Údarás Tithíochta sa cheantar ina bhfuil sé de rún agat a bheith i do chónaí, litir ina
luaitear gur measúnaíodh thú mar dhuine a bhfuil riachtanas tithíochta air/uirthi.

nó
— Fianaise ar chíos a íocadh i dtaca le sé cinn den dá mhí dhéag roimhe seo. Cuir dhá cheann
de na nithe seo a leanasar fáil: billí fóntais, cíos a íocadh trí bhuanorduithe/trí dhochair
dhíreacha, clárú leis an mBord Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha, leabhar cíosa nó
léas roimhe seo.

agus
Cruthúnas ioncaim
— Má tá tú nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir fostaithe, cuir na 4
dhuillín pá agus/nó an P60 is déanaí uait féin agus uaidh/uaithi sin san áireamh, más gá sin.
— Má tá tú nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir féinfhostaithe, cuir
cóip den chuntas brabúis agus caillteanais duit féin agus dó/di sin i dtaca leis an 12 mhí
dheireanacha, más gá sin.

agus
— Sé mhí de ráitis bhainc/cruthúnas coigiltis agus infheistíochtaí.
— Cóip de chomhartha aitheantais ar a bhfuil grianghraf.
— Cruthúnas úinéireachta ó do thiarna talún.
— Léas/comhaontú tionóntachta reatha.
— Cruthúnas d’iomarcaíochta.
— Cruthúnas iomarcaíocht do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora.

Cuimhnigh, le do thoil, ar an Dearbhú i gCuid 1 a shíniú.
Má bhíonn aon fhadhb agat ó thaobh an fhoirm seo a líonadh, déan teagmháil, le do thoil, le do
Lárionad Intreo áitiúil, d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil nó d’Ionad Faisnéise do Shaoránaigh.

Cuid 11
Le líonadh ag an tiarna talún nó ag a g(h)níomhaire
Nóta don tiarna talún
Féadfar an uimhir thagartha cánach a chur ar fáil trí Cheist 13 den chuid
seo den fhoirm a líonadh. Mura mian leat an chuid seo a líonadh, tá foirm
ar leith (SWA 3C) le fáil ar líne ag www.welfare.ie. Mura bhfuil uimhir
thagartha cánach agat, luaigh an méid seo i scríbhinn agus cuir míniú
scríofa ar fáil maidir leis an bhfáth go bhfuil an scéal amhlaidh.
Faoi Alt 198 (4A) den Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú) 2005 (mar a
leasaíodh), ní ceadmhach forlíonadh cíosa a íoc mura bhfuil a (h)uimhir
thagartha cánach curtha ar fáil don Roinn Coimirce Sóisialaí ag an tiarna
talún nó mura bhfuil sé curtha in iúl aige/aici don Roinn Coimirce Sóisialaí
i scríbhinn nach bhfuil uimhir dá leithéid aige/aici chomh maith leis an
bhfáth nó na fáthanna nach bhfuil an uimhir sin aige/aici. D’fhéadfadh
Uimhir Phearsantal Seirbhíse Poiblí (UPSP) nó an uimhir thagartha a
luaitear ar aon fhoirm thuairisceáin ar ioncam nó ar bhrabúis, nó ar fhógra
measúnaithe, arna eisiúint don duine sin ag na Coimisinéirí Ioncaim, a
bheith mar Uimhir Thagartha Cánach.
Déanfaidh an Roinn deimhniú tréimhsiúil i scríbhinn ar shonraí tionóntachta
le tiarna talún nó gníomhaire ligin sa chás go bhfuil iarratas déanta ar
Fhorlíonadh Cíosa nó má tá Forlíonadh Cíosa iníoctha.
Chun Forlíonadh Cíosa a bhreithniú, ní mór dúinn é a shuíomh go bhfuil an
mhaoin faoi úinéireacht an tiarna talún. Glactar i bhfoirm fótachóipe le
ceann de na cáipéisí seo a leanas.
1.

Fianaise ar chlárú leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe
Príobháideacha - rannóg na dtiarnaí talún.

2.

Admháil íocaíochta ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha.

3.

Fianaise ar pholasaí árachais foirgneamh á shealbhú ag an tiarna talún.

1. Maidir leis an gcóiríocht atá ligthe ar cíos/léas, luaigh le do thoil:
Seoladh na tionóntachta:

Contae
Postchód
An bhfuil an chóiríocht:

faoi throscán

Cur síos ar an áit
chónaithe ar cíos:

Mionárasán

nó

Teach leathscoite
Líon na seomraí codlata
sa mhaoin:

gan troscán
Árasán

Leithleann

Teaghasán

Teach
scoite

Teach
sraithe

Cuid 11 ar leanúint

Le líonadh ag an tiarna talún nó ag a g(h)níomhaire

2. An bhfuil an chóiríocht á roinnt le haon duine/daoine eile?
Tá

Níl

Má tá, luaigh le do thoil:
Ainm duine 1:

Ainm duine 2:

Ainm duine 3:
Tabhair faoi deara: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a thuilleadh
sonraí a chur ar fáil, más gá sin.
3. An dáta ar thosaigh an
2 0
tionóntacht:
L L
M M
B B B B
4. An bhfuil comhaontú tionóntachta nó leabhar cíosa i gcomhair na cóiríochta seo?
Tá

Níl

gach ceithre
gach
seachtaine
seachtain
5(b). Más ‘ar shlí eile’ an freagra, tabhair sonraí, le do thoil:
5(a). An n-íoctar an cíos?

gach mí féilire

ar shlí
eile

6. Cad é méid an chíosa (gan téamh/soilsiú agus costais seirbhíse eile a áireamh)?
Méid:

€

,

.

Tabhair faoi deara: Ba chóir go mbeadh méid an chíosa a luaitear thuas ina scáil ar an méid
a taifeadadh sa Chomhaontú Tionóntachta nó sa Leabhar Cíosa.
7. An bhfuil éarlais le híoc?
Má tá, luaigh le do thoil:
Méid:
€
8. Ar íocadh an éarlais?
Má íocadh, luaigh le
do thoil:
Méid:

Tá

,

Níl

.
Níor íocadh

Íocadh

€

9. Cén dáta a bhfuil an cíos
íoctha suas leis?

,

.
2 0

L L

M M

B B B B

Cuid 11 ar leanúint

Le líonadh ag an tiarna talún nó ag a g(h)níomhaire

10.Ainm iomlán an tiarna
thalún:
11.Seoladh baile an tiarna
thalún:

Contae
Postchód
12.Uimhir ghutháin an tiarna
thalún:

GUTHÁN PÓCA
LÍNE THALÚN

13.Uimhir thagartha cánach
an tiarna thalún (Uimhir
PSP de ghnáth)
14.Ainm iomlán an
ghníomhaire:
15.Seoladh an ghníomhaire:

Contae
Postchód

Dearbhú ón tiarna talún/ón ngníomhaireacht

Tabhair faoi deara: Cinntigh go bhfuil na freagraí ar cheisteanna 10 go 15 tugtha go
hiomlán, le do thoil.
Deimhním go bhfuil cóiríocht chónaithe ar cíos/léas ag an iarratasóir uaim agus go bhfuil an
chóiríocht sin á háitiú ag an iarratasóir agus gur ceart agus gur cruinn an fhaisnéis atá tugtha
agam. Geallaim go n-inseoidh mé láithreach don Roinn é má thagann aon athrú feasta ar an
bhfaisnéis atá curtha ar fáil thuas.

2 0

Dáta:
L L
Síniú an tiarna thalún nó síniú ghníomhaire an tiarna thalún
(ná húsáid bloclitreacha)

M M

B B B B

Stampa oifigiúil an tiarna thalún nó
stampa oifigiúil ghníomhaire an
tiarna thalún

Rabhadh: Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó má choinníonn tú eolas siar, féadfar thú a ionchúiseamh
agus dá thoradh sin féadfar fíneáil, tréimhse phríosúnachta nó iad araon a ghearradh ort.

Ráiteas um Chosaint Sonraí
Tá sonraí pearsanta ag teastáil chun incháilitheacht a chinneadh maidir le híocaíochtaí agus
seirbhísí, arna riaradh do chóras cosanta sóisialta na hÉireann. Féadfar é a roinnt le Ranna/
Gníomhaireachtaí Rialtais eile dá bhforáiltear de réir dlí. Beartas cosanta sonraí ar fáil ag
www.welfare.ie/dataprotection nó cóip chrua.
Is mar threoir amháin a úsáidtear na mínithe agus na téarmaí san fhoirm seo agus ní léirmhíniú dleathach iad.
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