
                                                                                                              
Foirm Measúnaithe Cíosa (RAF) 

Dearbhaím(id) leis seo go bhfuil gach faisnéis atá sonraithe thíos iomlán agus beacht agus go bhfuil ainm gach 

áitritheora agus sonraí faoi gach ioncaim san áitreabh breactha síos thíos.  Tugaim(id) an t-údarás don 

Chomhairle aon fhaisnéis eile a lorg agus a fháil a bheadh ag teastáil ón gComhairle ó m’fhostóir/ónár 

bhfostóirí nó ó na Coimisinéirí Ioncaim agus ón Roinn Coimirce Sóisialaí nó ó aon fhoinse i ndáil le hioncam 

an teaghlaigh. Táim/táimid tar éis an seicliosta a léamh ar an bhFoirm Measúnaithe Cíosa  agus chuireamar 

san áireamh aon doiciméad cuí agus tá mé/táimid ar an eolas go bhféadfaí an dlí a chur orainn/orm i gcás 

go dtugtar faiséis mhíthreorach, nó i gcás go bhfágtar ar lár, d’aon ghnó, aon fhaisnéis ríthábhachtach. 

Síniú an Tionónta: _______________________________   Dáta________________________ 

Síniú an Tionónta: _______________________________                Dáta:________________________ 

 Teileafón:_________________________   Fón Póca: _________________ ríomhphost:  _____________________ 

Don ghaol leis an tionónta    -    Cuir tic sa bhosca cuí le haghaidh gach duine sa teaghlach  

 
Ainm Iomlán . 

 
Dáta 

Breithe 

 
Aois 

 
     Uimhir PSP 

Leasa Shóisialaigh 

Foinse Ioncaim  
Glanmhéid 

 
Tionónta 

 
Páirtí/Céile 

 
Leanbh 

 
Duine fásta os 
cionn  18 le 
hioncam 

Duine Fásta idir 18 
agus 26  San 
oideachas 
lánaimseartha     
      Education 

  
 

         

           

           

           

           

           

           

Féach cúl an leathanaigh don Seicliosta   

 

Seoladh Fillte - Comhairle Contae Fhine Gall, Rannóg Bainistíochta Cuntas Cíosa, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 

D15 W638   

Ainm :  

________________________________________________________ 

Seoladh:  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Uimhir Chuntais:______________   UPRN: __________________       



                                                                                                              
Foirm Measúnaithe Cíos (RAF)  -  SEICLIOSTA LE HAGHAIDH DOICIMÉAD   -  CINNTIGH GO BHFUIL GACH DOICIMÉAD ANN MAR FHIANAISE AR 

IONCAM  

 
IS GÁ SONRAÍ FAOI GACH FOSTAÍOCHT AGUS PINSIN FOSTAÍOCHTA/EACHTRACH DÓIBHSEAN 18 MBLIANA D’AOIS NÓ OS A CHIONN, A CHUR SAN ÁIREAMH 

LEIS AN BHFOIRM MEASÚNAITHE CÍOSA: 
 

1. P60 le haghaidh d’aon bhall den teaghlach atá fostaithe. Is gá P60 a sholáthar maidir le gach post, i gcás go raibh níos mó ná post amháin ag an áitritheoir tí. 
 

2. “Ioncam Faighte ó Fhostaíocht” arna líonadh ag d’fhostóir mura bhfuil P60 ar fáil. 

Is gá foirm a sholáthar do gach post, i gcás go raibh níos mó ná post amháin ag an áitritheoir tí. 

3. P21 d’aon bhall den teaghlach a raibh níos mó ná post amháin aige/aici. 
 

4. P45 i gcás gur athraigh tú d’fhostaíocht nó nach bhfuil tú fosaithe a thuilleadh. 

 

IS GÁ SONRAÍ FAOI DHAOINE FÉINFHOSTAITHE ATÁ 18 MBLIANA D’AOIS NÓ OS A CHIONN, A CHUR SAN ÁIREAMH LEIS AN BHFOIRM: 
 

Fógra an Mheasúnaithe ón Oifig Chánach. 

 

IS GÁ SONRAÍ FAOI ÍOCAÍOCHTAÍ LEASA SHÓISIALAIGH DÓIBHSEAN 18 MBLIANA D’AOIS NÓ OS A CHIONN, A CHUR SAN ÁIREAMH LEIS AN BHFOIRM: 
 

1. Is gá an duillín pá Coimirce Sóisialaí a cheangal leis an bhfoirm seo 
 

2. Is gá ráiteas bainc a cheangal leis seo má íoctar tú díreach isteach i do Chuntas Bainc  

 

IS GÁ SONRAÍ FAOI DHUINE ATÁ AG BOGADH ISTEACH SA TEACH, SONRAÍ IONCAIM AGUS AN DÁTA AR BHOG AN TÉ SIN ISTEACH SA TEACH, A CHUR SAN ÁIREAMH 

LEIS AN BHFOIRM: 
 

I gcás gur bhog duine isteach sa teach, deanfar ioncam an té sin a mheas don mhuirear seachtainiúil, agus ní hé sin le rá go bhfuil ceart áitrithe acu. Is gá 

iarratas ar chead áitrithe a dhéanamh i scríbhinn. 

 

IS GÁ SONRAÍ FAOI DHUINE ATÁ AG BOGADH AMACH AS AN TEACH/A BAINEADH DEN CHÍOS , A CHUR SAN ÁRIEAMH LEIS AN BHFOIRM SEO:   
 

Comhaontú léasa nó bille fóntais ón seoladh nua le dáta tráth ar bhog an té sin amach. 

 

MIC LÉINN: 

Liti ón scoil nó ón gcoláiste ag dearbhú go bhfuil an té seo san oideachas lánaimseartha, fianaise dhoiciméadach d’fhostaíocht/leas sóisialach más iomchuí.  

 

ATHRUITHE EILE I gCÚINSÍ AN TEAGHLAIGH  

Teastas Pósta – má rud é gur phós le bliain anuas  
 

Teastas Báis d’aon bhall den teaghlach a fuair bás / Teastas Breithe – do leanbh a rugadh. 

Lorgaítear an fhaisnéis seo chun críocha Alt 20 agus  A lt  22 d’ Acht  na dTi the (Forálacha I lghnéitheacha)  2009, agus  Alt 58 d’Acht na dTithe 1966-2014 arna leasú agus Alt 31 d’Acht na 

dTithe 2009 ana leasú, agus ní bhainfear úsáid as ach chun na gcríoch a bhí beartaithe leis.  

 
Tabhair faoi deara i gcás gur seirbheáladh Rabhadh Tionóntachta ort, níl aon rud san fhoirm seo a thabharfaidh cearta duit nó a mbeidh tionchar acu ar 

bhailíocht an Rabhaidh Tionóntachta agus ní déanfaidh siad ar aon bhealach feidhmiú mar a bheadh tarscaoileadh ar cheart Chomhairle Contae Fhine Gall 



                                                                                                              
seilbh a ghlacadh arís ar an áitreabh.   
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