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COMHLÁNAIGH I mBLOCLITREACHA 
LE DO THOIL 

An Roinn Airgeadais 
Finance Department 

 
 
 
 
 

IARRATAS AR AISÍOCAÍOCHT RÁTAÍ AR ÁITRIBH FHOLAMHA   
 
 

Áitreabh: 

 

Uimh. Chuntais Rátaí. / 
 

Tréimhse Folúntais arna héileamh 
 

Achar Urláir & Cur Síos 

ar an Áitreabh 
 

Folúntas san áitreabh iomlán nó cuid de: Iomlán Cuid % 

Sonraí an Iarratasóra: 

Ainm:

Seoladh: 

 

 
 
 

Uimh. Theil.: 

 RPhost: 

Ainm an Úinéara: 
 

 
Seoladh: 

 
 

 
 

Uimh.Theil.: RPhost: 

 

 

A -folúntas de bharr nach féidir tionónta oiriúnach a fháil 

Mionsonraí an Ghníomhaire Ligin Dáta a Cuireadh an mhaoin leis 

an nGníomhaire Ligin 

  

Dearbhú i scríbhinn ar mhargaíocht ghníomhach ón nGníomhaire Ligin de dhíth  

B-folúntas de bharr athrú nó deisiúchán á chur ar an áitreabh 

Ainm an Chonraitheora Tógála:  Mionsonraí an Athchóirithe 

Tosaithe                  Críochnaithe 

Cur Síos Gairid: 

 

 

Dearbhú i scríbhinn ar oibreacha déanta agus fad a tógadh ón Ailtire/Conraitheoir Tógála de dhíth 
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RÁTAÍ AR ÁITREABH FOLAMH 
COMHLÁNAIGH I mBLOCLITREACHA LE DO THOIL 

 

 
 

D'ÚSÁID OIFIGE AMHÁIN: 
 
Dearbhaím go bhfuil na sonraí iarratais ceart agus go bhfuil aisíocaíocht an fholúntais 

iomchuí don tréimhse ó ____/____/____go ____/____/____ 

 
 
____________________________/____/____ 
Bailitheoir Rátaí                                        Dáta 

 

Dearbhú Reachtúil 
 
Déanaimse (BLOCLITREACHA) _______________________ a chónaíonn ag 
_________________________________ 
 
ar mé an t-úinéir/ iarratasóir/ gníomhaire don úinéir/ gníomhaire don iarratasóir, dearbhú 
sollúnta agus fíreannach go raibh an t-áitreabh, faoi réir an iarratais seo, folamh don tréimhse 
luaite agus ar an gcúis luaite ag A nó B ar leathanach 1. 
 
Éilím, mar sin, aisíocaíocht nó liúntas den mhéid sin den Ráta Contae a cheadaítear faoin dlí 
thar an gceann sin.  Is  ar mhaithe le sástacht Chomhairle Contae Fhine Gall a dhéanaim an 
dearbhú sollúnta seo, agus creidim go coinsiasach gur fíor é agus de bhua na nAchtanna i 
dTaobh Dearbhuithe Reachtúla 1938. 
 
Síniú an Iarratasóra: ____________________________________ 
 
Dearbhaithe ag an iarratasóir (BLOCLITREACHA) ___________________________ i mo láthair 
 
Feidhmeannach Síochána nó Aturnae (BLOCLITREACHA) ______________________ 
 
Síniú ______________________________Dáta: ____/____/____ 
 

STAMPA 

 

LE COMHLÁNÚ MÁ TÁ AN T-ÁITREABH AR ÁITIÚ FAOI LÁTHAIR 

Ainm an Tionónta: 

Seoladh an Tionónta: 

 

Dáta Áitíochta: 

Sonraí Teagmhála an Tionónta:  Uimh. Theil:   RPhost: 
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