Scéim Cíosanna Difreálacha 2017
Foirm Faisnéise Teaghlaigh

Don Oifig Amháin
Breactha:

/

/2017

Inisealacha:

Tábhachtach - Léigh an méid seo a leanas sula gcomhlánaíonn tú an fhoirm.
1.
Ceanglaíonn Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ort faoi d’Achtaí na
dTithe
1966-2014 an chuid chuí den fhoirm seo a líonadh isteach, í a bheith deimhnithe j
agus í a sheoladh ar ais chuig:
Comhairle Contae Dhún Laoghaire
Comhairle Contae Dhún Laoghaire –
– Ráth an Dúin
Ráth an Dúin
An Rannóg Tithíochta
Oifig Dhún Droma
Halla an Chontae
ar chúl Bhanc na hÉireann
Bóthar na Mara
An tSráid Mhór
Dún Laoghaire
nó
Dún Droma
Co. Átha Cliath.
Baile Átha Cliath 14
Uimhir Theileafóin 01 2054841 Ríomhphost: rents@dlrcoco.ie
2.

Sa bhreis ar mhionsonraí ioncaim cothrom le dáta agus doiciméid tacaíochta
[bold to here], tabhair ar aird nach mór do gach duine atá fostaithe
deimhniú P60 a chur isteach maidir leis an mbliain chánach dar críoch an 31
Nollaig 2016.

3.

Má thagann eolas chun solais maidir le hioncam duine den teaghlach, ioncam
nár dearbhaíodh roimhe seo déanfar athmheasúnú siarghabhálach ar an
gcíos dlite agus, más gá, cuirfear riaráistí le cuntas cíosa an tionónta.

4.

Ní mór aon athruithe ar mhéid an teaghlaigh a shonrú i gCuid 2 ar leathanach 2. Ní
mór cruthúnas deimhnithe go neamhspleách a chur isteach maidir le gach uile athrú,
m.sh. Teastas Breithe, Teastas Báis, Teastas Pósta

5.

Is ar an tionónta/na tionóntaí i gcónaí atá an fhreagracht an Chomhairle a chur ar an eolas
maidir le haon athruithe ar chúinsí teaghlaigh nó airgeadais. Tabhair cruthúnas ar athrú ar
an seoladh sa chás go mbogann aon tionónta amach as an maoin.

6.

Déan teagmháil leis an Rannán Cíosa láithreach má thagann aon athruithe ar do
theaghlach nó
ar ioncam an teaghlaigh tar éis duit an fhoirm seo a sheoladh ar ais le cíosmhuirear
siardhátaithe a sheachaint ag athbhreithniú na bliana seo chugainn.

7.

Tá cóipeanna breise den fhoirm seo le fáil ach iad a iarraidh. Is féidir aon eolas breise a
sholáthar ar leathanach eile.

8.

Ní mór don tionónta / do na tionóntaí bun leathanach 2 den fhoirm seo a shíniú.

Tá mionsonraí neasghaolta tionóntaí á dtabhairt cothrom le dáta ag an Rannóg Tithíochta
faoi láthair. Bheimis buíoch dá bhféadfá do chuidse a chomhlánú thíos:
Neasghaol:_________________________ Uimhir Theileafóin:___________________
Tá an fhoirm seo ar fáil i bhformáidí eile. Lth. 1
Tá leagan Béarla den fhoirm seo ar fáil freisin.
Seoladh:______________________________________________________________________

Níl le déanamh ach iad a iarraidh.

Sonraí An Teaghlaigh
1.

Comhdhéanamh an Teaghlaigh Cuir ainm gach duine a chónaíonn sa teaghlach lena náirítear na tionóntaí agus a gcuid ioncaim sa tábla thíos. Seolfar ar ais foirmeacha
neamhiomlána.
Ainm Iomlán

Gaol leis an
Tionónta

Dáta Breithe

Slí Bheatha

Ioncam Glan
in aghaidh na
seachtaine

Uimhir
P.S.P.

Tionónta

2.

Athruithe ar líon an teaghlaigh ó rinneadh an measúnú roimhe seo.
(a) Daoine a bhog isteach sa teaghlach - Faoi do Chomhaontú tionóntachta, ní mór
d'áititheoirí nua cead a fháil ón Rannóg Leithdháiltí. Cuir glaoch ar 01-2054828 chun
tuilleadh eolais a fháil.
Ainm Iomlán

Gaol leis

Dáta

an Tionónta

Breithe

Uimhir

Seoladh Riomhe Seo

P.S.P.

Dáta ar
Filleadh

(b) Daoine a bhog amach as an teaghlach. Tabhair ar aird: Ní mór fianaise dhoiciméadach

neamhspleách a chur isteach, m.sh. Comhaontú Léasa, Bille Fóntais, srl. Is é an tionónta atá
freagrach as an bhfaisnéis seo a sholáthar i gcónaí.
Ainm Iomlán

Gaol leis

Dáta

an Tionónta

Breithe

Uimhir

Seoladh Nua

Dáta ar fágadh

P.S.P

(A)

Ceadaítear le hAlt 261 den Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú) 2005 do Ranna Rialtais agus d’eagraíochtaí
sonraithe ar nós Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin faisnéis a mhalartú. Ceadaítear le hAlt 265 den
Acht céanna don Chomhairle faisnéis a chuir an Tionónta ar fáil a aimsiú nó a fhíorú le taifid na Roinne Coimirce
Sóisialaí chun críocha cíos a ríomh, srl. Níl tionchar aige sin ar chearta rochtana an Tionónta faoi Alt 4 den Acht um
Chosaint Sonraí 1988 arna leasú.

(B)*

Údaraím do Chomhairle Contae Dhún Laoghaire – Ráth an Dúin aon is gá fhiosruithe a dhéanamh
(lena n-áirítear aon fhiosruithe le Ranna Rialtais eile agus/nó leis na Coimisinéirí Ioncaim )
agus údaraím do na Ranna Rialtais sin agus/nó na Coimisinéirí Ioncaim aon eolas maidir le cúinsí
agus ioncam mo theaghlaigh a dtabharfaí do Chomhairle Contae Dhún Laoghaire – Ráth an Dúin,
lena n-áirítear eolas atá coinnithe ar thaifid ríomhairí.
* Scrios amach B muna dtugann tú cead é seo a dhéanamh.

Síniú Tionónta/ Tionóntaí_____________________________ Dáta: ________________
Seoladh:______________________________________
Uimh. Theileafóin:_________________
Fón Póca:______________________________ Ríamhpost:___________________
Tá an fhoirm seo ar fáil i bhformáidí eile.
Níl le déanamh ach iad a iarraidh.

Lth. 2

Tá leagan Béarla den fhoirm seo ar fáil freisin.

Ioncam faighte ón Roinn Coimirce Sóisialaí/Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte lena i n-áirítear Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh (FIT)
******************************************************************
Ainm an fhaighteora: ____________________
Uimh. P.S.P.: ___________________
An cineál íocaíochta: __________________________ (ó: _________ go dtí ________)
Bunráta: _______________

Liúntas i Leith cleithiúnaí fásta (más ann dó) _______________
Iomlán: _______________

Liúntas i Leith cleithiúnach – leanbh (más ann dó): _____

Ar ghearradh an íocaíocht seo in aon bhealach:
Gearradh
□ Níor Ghearradh □
Má gearradh, tabhair sonraí: ________________________________________________________
An Roinn Coimirce Sóisialaí.
Ainm: ______________________________
Feidhmeannachat na Seirbhíse Sláinte
Sínithe: ____________________________
Stampa Oifigiúil
Ur. theileafóin: __________________
Fo-líne.: ______________ Dáta: _________

**********************************************************************
Ainm an fhaighteora: ____________________
Uimh. P.S.P.: ___________________
An cineál íocaíochta: __________________________ (ó: _________ go dtí ________)
Bunráta: _______________

Liúntas i Leith cleithiúnaí fásta (más ann dó) _____________
Iomlán: _______________

Liúntas i Leith cleithiúnach – leanbh (más ann dó): _________

Ar ghearradh an íocaíocht seo in aon bhealach:
Gearradh □ Níor Ghearradh □
Má gearradh, tabhair sonraí: ________________________________________________________

An Roinn Coimirce Sóisialaí.
Ainm: ___________________________
Feidhmeannachat na Seirbhíse Sláinte
Sínithe: _____________________________
Stampa Oifigiúil
Ur. theileafóin: __________ Dáta: _____________
Fo-líne.: _________

********************************************************************
Ainm an fhaighteora: ____________________
Uimh. P.S.P.: ___________________
An cineál íocaíochta: __________________________ (ó: _________ go dtí ________)
Bunráta: _______________

Liúntas i Leith cleithiúnaí fásta (más ann dó) __________

Liúntas i Leith cleithiúnach – leanbh (más ann dó): ____________

Iomlán: _______________

Ar ghearradh an íocaíocht seo in aon bhealach:
Gearradh
□ Níor Ghearradh
Má gearradh, tabhair sonraí: ___________________________________________________

□

Ainm: ______________________________
An Roinn Coimirce Sóisialaí.
Sínithe: _____________________________
Feidhmeannachat na Seirbhíse Sláinte
Uimhir. theileafóin: ___________________
Stampa Oifigiúil

Fo-líne.: _____________ Dáta: ___________

Ioncaim eile: Le do thoil, sonraigh anseo gach foinse ioncaim nach bhfuil sonraithe sa liosta thuas, mar
shampla, ioncaim nach bhfuil tuillte trí fhostaíocht nó as an gCoimirce Sóisialaí.
Cur Síos: ____________ Iomlán: €_____________
Seachtainiúil
Míosúil
Tá an fhoirm seo ar fáil i bhformáidí eile.
Níl le déanamh ach iad a iarraidh.

Lth. 3

Tá leagan Béarla den fhoirm seo ar fáil freisin.

Ioncam faighte ó Fhostaíocht/Phinsin/Eile
Don Fhostaí: "Iarr ar d'Fhostóir an chuid thíos a chomhlánú. Má fhaigheann tú ioncam breise ón Leas
Sóisialach, lena n-áirítear FIS, comhlánaigh leathanach 3.
Don Fhostóir: Is gá mionsonraí faoi ioncam seachtainiúil reatha d'fhostaí a fháil d'fhonn a
c(h)íos a mheas faoi théarmaí Scéim Cíosanna Difreálacha Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
2017.
Do Riarthóir an Chiste Pinsin/Infheistíochtaí: Is féidir sonraí i dtaobh pinsin/ infheistíochtaí a thabhairt
anseo.

Ainm iomlán an Fhostaí :

Dáta breithe :

Slí bheatha an fhostaí :

Uimh. P.S.P. an Fhostaí .:

Dáta tosaithe/Atosaithe/Críochnaithe na fostaíochta:________________________________
Asbhaintí Reachtúla

Ioncam Reatha do 2017
(lena n-áirítear ragobair & liúntais)
Minicíocht na hÍocaíochta
Seachtainiúil □

Coicísiúil □

IMAT asbhainte: €__________

Míosúil □

Muirear Soisialta Uilioch Asbhainte:

Bunphá: €__________

€_________

ÁSPC iomlán an fhostaí asbhainte:
€____________

Pá Comhlán: €________ (tabhair sonraí):

Cur Síos: ______________ Méid: €___________
_____________________________

Cur Síos: ______________

Méid: €__________

Pá Inmheasúnaithe: €_________________
Áireamh Pá Inmheasúnaithe: Pá inmheasúnaithe = (Pá Comhlán - Asbhaintí Reachtúla)

Pá comhlán iomlán anuraidh: An bhliain chánach: _____________ Méid Iomlán: €____________
Seachtainí: _______
Ainm:______________________
Ainm an Ghnólachta:__________
Cáil Údaraithe:_________
Stampa Oifigiúil an
Fhostóra/Phinsin/Chiste Infheistíochta

Seoladh:____________________
Uimhir Theileafóin: ____________
Data:___________________
Síniú an Fhostóra: _______________

Síniú an Fhostaí: _______________

Ioncam Eile: sonraigh anseo aon ioncam eile nach bhfuil luaite thuas, .i. nach dtagann ó fhostaíocht ná
leas sóisialach m.sh. cothabháil, pinsean neamh-Éireannach, srl.
Cur Sios: ______________ Méid: €___________
Seachtainiúil
Míosúil

Faoi na hAchtanna Tithíochta, 1966-2004 arna leasú, aon duine a gceanglaítear air faoin alt seo
aon ní nó aon rud a lua agus má theipeann air an ní nó an rud a lua laistigh den tréimhse a
shonraítear faoin alt seo, nó má dhéanann sé ráiteas i scríbhinn is eol dó a bheith bréagach nó
Tá an fhoirm seo ar fáil i bhformáidí eile.
Níl le déanamh ach iad a iarraidh.

Lth. 4

Tá leagan Béarla den fhoirm seo ar fáil freisin.

míthreorach in aon phonc ábhartha an tráth a luann sé ní nó rud den sórt sin, beidh sé ciontach i
gcion.

Tá an fhoirm seo ar fáil i bhformáidí eile.
Níl le déanamh ach iad a iarraidh.

Lth. 5

Tá leagan Béarla den fhoirm seo ar fáil freisin.

