
An Roinn Tithíochta, Bóthar an Gharráin, Baile Átha Cliath 15             
Fón: 01 8704515      hap@fingal.ie  
 

MEASÚNÚ INCHÁILITHEACHT ÍCT 
 
 
Ainm:            Uimhir Thagartha Tithíochta: 
 
Uimhir theagmhála:   Dáta:  
 
Seoladh Ríomhphoist:    Uimh. PSP: 
 
 
Ba chóir d'iarratasóirí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar an Scéim ÍCT an fhaisnéis seo 
a leanas a sholáthar chun críocha measúnaithe: 
   
An bhfuil iarratas agat le haon údarás 
áitiúil eile? (cuir tic sa bhosca) 
 
Ainm an Údaráis Áitiúil  
 

Tá                  Níl  
 

 

An bhfuil maoin nó talamh in Éirinn nó in aon tír eile agat féin nó ag 
aon bhall den teaghlach? (cuir tic sa bhosca)  

Tá                  Níl  

 

Seoladh na maoine nó na talún atá faoi úinéireacht: _____________________________   

 
SONRAÍ IONCAIM - I ndáil le gach uile dhuine sa teaghlaigh atá os cionn 
18 mbliana d'aois  
P60 atá cothrom le dáta agus ar a laghad de 4 cinn de na 6 duillín pá deiridh mar 
aon le  
Ráiteas Ioncaim ón Roinn Coimirce Sóisialaí ina luaitear gach uile íocaíocht Leasa 
Shóisialaigh ó Eanáir 2019 go dtí seo 
Cóip d'Íocaíochtaí Cothabhála Leanaí a fuarthas 
Má tá tú féinfhostaithe - Caibidil 4 Foirm 11 ó na Coimisinéirí Ioncaim 

 
Forlíonadh CÍOSA - Cruthúnas ar Fhorlíonadh Cíosa m.sh. admháil ón Roinn 
Coimirce Sóisialaí.     

 
Cruthúnas ar aon Chíos ar Íocadh nó Cóip den Chomhaontú Tionóntachta agus é 
sin léirithe ann  
 
FOIRM HPL1 - in aghaidh gach aon duine sa líon tí atá 18 mbliana d’aois nó níos 
sine 
Ní mór di a bheith stampáilte ag na Coimisinéirí Ioncaim & a bheith bailí ar feadh 
bliana ó stampa dáta 
 
LITIR OIDEACHAIS - Litir ón scoil/ón gcoláiste le haghaidh gach aon duine sa 
líon tí atá os cionn 18 mbliana d'aois agus atá fós i mbun oideachais lánaimseartha 

 
Cóip de Chárta GNIB (Náisiúnaigh neamh-AE amháin) / Aitheantas 
Fótagrafach 
Le haghaidh gach uile dhuine sa líon tí atá 18 mbliana d'aois agus níos sine 
 
NUABHREITHEANNA SA TEAGHLACH - Teastas breithe agus uimhreacha UPSP 
ag teastáil i ndáil le gach aon nuabhreith sa Líon Tí nach bhfuil fós áirithe i 
d'iarratas 

 
ORDÚ COIMEÁDTA/SOCRUITHE ROCHTAIN - Cáipéis Chúirte nó 
Mionnscríbhinn. 

 
 

Cruthúnas ar Sheoladh Baile - bille fóntais/ráiteas bainc 
 

Foirm ÍCT - Cuid HPL 1 
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Tábhachtach 
Ní mór duit an fhoirm HPL 1 seo a chomhlánú agus do chuigire cánacha é a dheimhniú sula gcuireann tú an fhoirm 
chéanna ar ais chuig rannóg ÍCT na Roinne Tithíochta sa Chomhairle seo 

 
LE BHEITH COMHLÁNAITHE AG AN IARRATASÓIR: 

1. D’AINM IOMLÁN:  

2. DO SHEOLADH REATHA:  

3. SEOLADH ROIMHE SEO 
(MÁS ÁBHARTHA): 

 

4. Uimhir PSP:  
5. Uimhir Thagartha 

Tithíochta D.L.R.D.: 
 

 
LE BHEITH COMHLÁNAITHE AG AN GCIGIRE CÁNACH: 
Deimhním leis seo, de réir mo chuid tsdaifid agus chomh fada agus is eol dom, nár éiligh an duine 
thuasluaite faoiseamh cánach ioncaim roimhe seo maidir le hús a íocadh ar airgead a fuarthas ar 
iasacht chun teaghais a cheannach/a thógáil. 
DÁTA:                                                                  SÍNITHE:                                                                             
Stampa Oifigiúil: 

 
LE BHEITH COMHLÁNAITHE AG AN BPÁIRTÍ/CÉILE/CLEITHIÚNAÍ: 

1. D’AINM IOMLÁN:  
2. DO SHEOLADH REATHA:  

3. SEOLADH ROIMHE SEO 
(MÁS ÁBHARTHA): 

 

4. Uimhir PSP:  
5. Uimhir Thagartha 

Tithíochta D.L.R.D.: 
 

 
LE BHEITH COMHLÁNAITHE AG AN GCIGIRE CÁNACH: 
Deimhním leis seo, de réir mo chuid tsdaifid agus chomh fada agus is eol dom, nár éiligh an duine 
thuasluaite faoiseamh cánach ioncaim roimhe seo maidir le hús a íocadh ar airgead a fuarthas ar 
iasacht chun teaghais a cheannach/a thógáil. 
DÁTA:                                                                 SÍNITHE:                                                                             
Stampa Oifigiúil: 

Cigire Cánach, (seachadadh pearsanta) Príomh-Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, Sráid na hArdeaglaise, BÁC1 
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