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Tá formáidí malartacha den fhoirm seo ar fáil arna iarraidh Tá an fhoirm seo ar fáil i mBéarla chomh maith 

 

 

Scéim Cíosanna Difreálacha 
Foirm Eolais Teaghlaigh 

D'úsáid oifige amháin 
        

 

 

 

Tábhachtach – Léigh an méid seo a leanas sula gcomhlánaíonn tú d'fhoirm: 

1. Éilíonn Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ort faoi Acht na dTithe (Forálacha 
Ilghnéitheacha) 2014 an chuid iomchuí den fhoirm seo a chomhlánú, a dheimhniú agus a 
sheoladh ar ais chuig:  

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 
An Rannóg Tithíochta       Oifig Dhún Droma 
Hall an Chontae    nó       Cúl Bhanc na hÉireann 

Bóthar na Mara          An tSráid Mhór 
Dún  Laoghaire           Dún Droma 

Co. Bhaile Átha Cliath             Baile Átha Cliath 14 
Uimhir Theileafóin Dhíreach:  01 2054841.  Rphost: rents@dlrcoco.ie 

2. Chomh maith le sonraí ioncaim agus cáipéisíocht tacaíochta cothrom le dáta, tabhair 
ar aird go gcaithfidh gach duine atá i bhfostaíocht deimhniú P60 a chur isteach i ndáil leis an 
mbliain chánach dar críoch an 31 Nollaig 2016. 

3. Sa chás ina dtagann eolas maidir le hioncam duine den teaghlach, nach bhfuil 
dearbhaithe, chun solais ina dhiaidh sin déanfar ríomh siardhátaithe ar an 
ranníocaíocht cíosa agus más gá, cuirfear riaráistí le cuntas ranníocaíochta cíosa an 
fhaighteora HAP. 

4. Ní mór aon athrú a thagann ar mhéid an teaghlaigh a mhionsonrú i gcuid 2 ar leathanach 2.  
Ní mór cruthúnas fíoraithe neamhspleách a chur isteach i ndáil le gach athrú m.sh. Teastas 
Breithe, Deimhniú Báis, Deimhniú Pósta 

5. Is ar an bhfaighteoir (na faighteoirí) HAP i gcónaí atá an dualgas aon athrú a thagann ar an 
teaghlach nó ar imthosca airgeadais a chur in iúl don Chomhairle.  Tabhair cruthúnas ar 
athrú ar sheoladh i ndáil le haon áititheoir atá tar éis bogadh amach as an réadmhaoin. 

6. Má thagann aon athrú ar do Theaghlach nó ar d'ioncam teaghlaigh i ndiaidh duit an fhoirm 
seo a sheoladh. Déan teagmháil le Rannóg na gCíosanna láithreach chun muirir 
ranníocaíochta cíosa siardhátaithe a sheachaint in athbhreithniú na bliana seo chugainn. 

7. Tá cóipeanna breise den fhoirm seo ar fáil arna hiarraidh.  Is féidir aon eolas breise a 
sholáthar ar bhileog páipéir ar leith. 

8. Ní mór don fhaighteoir(d'fhaighteoirí) HAP an fhoirm seo a shíniú agus a dhátú ag 
bun leathanach 2. 

 Logáilte:  /     / 

 

Inisleacha:  
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Sonraí an Teaghlaigh 

1.  Do Theaghlach 

Liostaigh thíos gach duine a bhfuil cónaí orthu sa teaghlach, lena n-áirítear an 
faighteoir (na faighteoirí) HAP, agus gach ioncam.  Seolfar foirmeacha 
neamhiomlána ar ais. 

Ainm Iomlán Gaol leis an 
bhfaighteoir 

HAP 

Dáta 
Breithe 

Slí Bheatha Méid an 
Ghlanioncaim 
Sheachtainiúil 

Uimh. 
PSP 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
2.  Athruithe ar mhéid an teaghlaigh ó rinneadh an mheasúnacht dheireanach. 

(a) Daoine atá tar éis bogadh isteach sa teaghlach - Ní mór d'áititheoirí nua cead cónaithe a 
fháil faoi do chomhaontú ranníocaíochta cíosa. 

Ainm Iomlán Gaol leis an 
bhfaighteoir 
HAP 

Dáta Breithe Uimh. PSP Seoladh Roimhe Seo Dáta fillte 

      
      
      
      
 

(b)  Duine atá tar éis bogadh amach as an teaghlach.  Tabhair ar aird:  Ní mór fianaise 
dhoiciméadach neamhspleách a sholáthar, m.sh. Comhaontú Léasa, Bille Fóntais & rl. – Is ar an 
bhfaighteoir HAP atá an dualgas an t-eolas sin a sholáthar i gcónaí.  

Ainm Iomlán Gaol leis an 
bhfaighteoir 
HAP 

Dáta Breithe Uimh. PSP Seoladh Nua Dáta 
fágála 

      
      
      
      
Le hAlt 261 den Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú) 2005 fágtar gur féidir eolas a mhalartú idir Ranna Rialtais agus 
eagraíochtaí sonraithe ar nós Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.  Le hAlt 265 den Acht céanna ceadaítear don 
Chomhairle rochtain a fháil ar eolas atá curtha ar fáil ag an éilitheoir HAP le taifid na Roinne Coimirce Sóisialaí nó an t-eolas sin a 
fhíorú chun críche na cíosanna a ríomh etc. Ní dhéantar difear do chearta rochtana faoi Alt 4 den Acht um Chosaint Sonraí 1988 
arna leasú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)  Deimhním go bhfuil an t-eolas thuasluaite iomlán agus ceart agus go bhfuil gach áititheoir agus ioncam san áit 
chónaithe taifeadta thuas.Léigh mé na nótaí tábhachtacha atá ar Leathanach 1 den fhoirm seo agus tuigim go 
bhféadfaí mé a ionchúiseamh má dhéanaim áireamh d'aon ghnó nó má thugaim aon eolas bréagach nó 
míthreorach.  

(B) D'ainneoin an méid sin thuas, tugaim cead do Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin na fiosrúcháin 
is gá a dhéanamh (lena n-áirítear fiosrúcháin le Ranna Rialtais eile agus leis na Coimisinéirí Ioncaim) agus 
údaraím do na Ranna Rialtais agus / nó do na Coimisinéirí Ioncaim aon eolas maidir le m'imthosca teaghlaigh 
agus ioncam lena n-áirítear eolas á gcoimeád i dtaifead ríomhaireachtaa a scaoileadh le Comhairle Contae Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin* 
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Síniú an fhaighteora (na bhfaighteoirí) ______________________ Dáta: ____________________ 

Seoladh ________________________________ 

Uimh. Theil.:  ______________________ Fón Póca:_____________________ Rphost: __________ 

 

Ioncam arna fháil ón Roinn Coimirce Sóisialaí/ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte (lena n-áirítear FIS)  

Ainm an Éilitheora: _______________________________________ Uimh. PSP: _____________________  

Cineál Íocaíochta: ______________________ Ó__________________ go ___________________ 

Ráta Bunúsach: ___________________  Méid i leith Duine Fásta Cleithiúnach  (más ann dó/di) 
_________________________ 

Méid i leith Leanbh Cleithiúnach (más ann dó/di) _________________________ 
IOMLÁN_____________________ 

An bhfuil laghdú ar aon bhealach ar an íocaíocht seo? TÁ    NÍL   

Más TÁ a d'fhreagair tú, luaigh an fáth: 
____________________________________________________  

       Ainm: ____________________ 

        Sínithe: ____________________ 

        Uimh. Theil.: ___________ Folíne___ 

        Dáta: ______________________ 

************************************************************************************ 

Ainm an Éilitheora: _________________________________________ Uimh. PSP: _____________________  

Cineál Íocaíochta: _______________________ Ó__________________ go _____________________ 

Ráta Bunúsach: ______________________  Méid i leith Duine Fásta Cleithiúnach (más ann dó/di) 
_________________________ 

Méid i leith Leanbh Cleithiúnach (más ann dó/di)  _____________________ ____IOMLÁN ______________ 

An bhfuil laghdú ar aon bhealach ar an íocaíocht seo? TÁ    NÍL   

Más TÁ a d'fhreagair tú, luaigh an fáth: 
______________________________________________________  

       Ainm: ______________________ 

        Sínithe: ______________________ 

        Uimh. Theil.: ___________ Folíne___ 

        Dáta: ________________________ 

*************************************************************************  

Ainm an Éilitheora: ____________________________________________Uimh. PSP: ______________________  

Cineál Íocaíochta: _______________________ Ó__________________ go _____________________ 

Ráta Bunúsach: ______________________  Méid i leith Duine Fásta Cleithiúnach(más ann dó/di) 
_________________________ 

Méid i leith Leanbh Cleithiúnach (más ann dó/di) _________________________ 
IOMLÁN_____________________ 

An bhfuil laghdú ar aon bhealach ar an íocaíocht seo? TÁ    NÍL   

  

Stampa na Roinne Coimirce Sóisialaí /  

Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

  

Stampa na Roinne Coimirce Sóisialaí / 

Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
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Más TÁ a d'fhreagair tú, luaigh an fáth: 
__________________________________________________________  

       Ainm: ___________________________ 

        Sínithe: ___________________________ 

        Uimh. Theil.: ___________ Folíne___ 

        Dáta: _____________________________  

*******************************************************************************************  

 

 

Ioncam arna fháil ó Fhostaíocht/Phinsean/Eile 

Don Fhostaí:  Iarr ar d'Fhostóir an chuid thíos a chomhlánú.  Chomh maith leis sin, má tá aon ioncam breise ag 
teacht ó Leas Sóisialach, lena n-áirítear FIS, comhlánaigh leathanach 3. 

Don Fhostóir: Ní mór sonraí a fháil maidir le hioncam seachtainiúil reatha d'fhostaí d'fhonn a ranníocaíocht cíosa 
a mheas faoi théarmaí Scéim Cíosanna Difreálacha Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 2017. 

Do riarthóir an chiste pinsin/infheistíochta: Do riarthóir an chiste pinsin/infheistíochta.  Is féidir fianaise 
maidir le pinsin/infheistíochtaí a shonrú anseo. 

__________________________________________________________________________________________ 

Ainm Iomlán an Fhostaí:    Dáta Breithe: 

__________________________________________________________________________________________  

Slí bheatha an fhostaí:    Uimh. PSP an fhostaí:  

__________________________________________________________________________________________   

Dáta Tosaigh/Atosaithe/Foirceanta na fostaíochta: 

__________________________________________________________________________________________  

Ioncam Reatha maidir le 2017     Asbhaintí Reachtúla 

Minicíocht na híocaíochta  ÍMAT Asbhainte:€_______________  

Sa tseachtain  Sa choicís Sa mhí  muirear sóisialta uilíoch asbhainte 
€___________  

Pá Bunúsach:€__________________  Iomlán ÁSPC an Fhostaí asbhainte     €___________  

Íocaíochtaí rialta eile (lena n-áirítear ragobair) _________________ % 

Pá Comhlán:€__________________ Pá Inmheasúnaithe:  €_____________________  

 Pá Inmheasúnaithe a Ríomh:  Pá Inmheasúnaithe = (Pá Comhlán – Asbhaintí Reachtúla) 

_________________________________________________________________________________________  

Pá Comhlán anuraidh:  Bliain Chánach __________ Méid Iomlán:  € _______________  Seachtainí 
_______________  

_________________________________________________________________________________________  

Ainm: _____________________________    

Ainm an Ghnólachta: _______________________  

Cáilíocht Údaraithe: __________________  

Seoladh:  ___________________________  

Uimh. Theil.: __________________________  

Stampa na Roinne Coimirce Sóisialaí / 

Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

Ioncam eile:  Áirigh aon ioncam eile nach bhfuil san áireamh thuas, m.sh. nach bhfaightear trí fhostaíocht nó trí leas 
sóisialach m.sh. cothabháil, pinsean nach pinsean Éireannach é &rl. 

Cur síos: _____________________ Méid: €_________________ sa tseachtain        sa mhí   

  

Stampa Oifigiúil an Fhostóra/an Chiste 
Pinsin/an Chiste Infheistíochta 
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Dáta: _______________________________  

Síniú an Fhostóra: _________________    Síniú an Fhostaí: ________________________________ 

 

 

 

 

Faoi Achtanna na dTithe, 1966 - 2014 arna leasú, beidh aon duine ar a gceanglófar faoin alt seo aon 
ábhar nó ní a chur in iúl agus a mhainneoidh an t-ábhar nó an ní a chur in iúl laistigh den tréimhse a 
shonrófar faoin alt seo, nó, nuair a bheidh an t-ábhar nó an ní sin á chur in iúl aige nó aici, a 
dhéanfaidh ráiteas i scríbhinn is feasach dó nó di a bheith bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha, 
beidh sé nó sí ciontach i gcion. 

 

Ioncam Eile:  Áirigh aon ioncam eile nach bhfuil san áireamh thuas, m.sh. nach bhfaightear trí fhostaíocht nó trí 
leas sóisialach m.sh. cothabháil, pinsean nach pinsean Éireannach é &rl. 

Cur síos: ______________ Méid: €_________________ sa tseachtain        sa mhí   

 

  


