
Ai
th
ea
nt
as 

   

AINM(NEACHA): ____________________________________   UIMHIR GHUTHÁIN: ___________________ 
 

SEOLADH:  ____________________________________________________________________________________   
 

Méid Seomra Leapa? ____ Cén t-urlár ar a bhfuil an áit chónaithe? ____  Rochtain Ardaitheora?  TÁ/NÍL ____   
 

An bhfuil an áit chónaithe sínte/oiriúnaithe? TÁ/NÍL  __  Má Tá, tabhair roinnt sonraí _____________________  
 

An bhfuil cóiríocht ar Urlár na Talún   Tithíocht Dheonach Oiriúnaithe ag teastáil uait? 

 

An bhfuil tithíocht do Dhaoine Breacaosta (os cionn 55 bliain) ag teastáil uait? TÁ/NÍL  ___________  
 

An chúis go bhfuil Aistriú á lorg agat:  ______________________________________________________________   
* Má tá iarratas á dhéanamh agat ar chúiseanna leighis, ba cheart duit litreacha leighis a sheoladh ar aghaidh freisin a 

thacaíonn leis seo* 

 

 

Caithfidh gach duine muinteartha a bheith sa chuntas cíosa ar mhaithe le 
cuspóirí Measúnaithe. 

AINM  DÁTA 

BREITHE 

GAOL UIMHIR PSP  IONCAM 

SEACHTAINIÚIL 

1 Iarratasóir     
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FOIRM IARRATAIS CHOMHAIRLE CATHRACH BHAILE ÁTHA 

CLIATH AR AISTRIÚ 
Caithfidh Aitheantas Grianghraif agus sonraí faoi aon Tionóntacht / Úinéireacht ar Réadmhaoin 

Roimhe Seo gabháil le hiarratas. CAITHFIDH an Rannóg Cíos Tiarna Talún an fhoirm a stampáil 

(CCBÁC nó Comhlacht Tithíochta Deonach) ina léirítear cuntas soiléir cíosa ar mheasúnú 

cothrom le dáta AGUS an Oifig Cánach áitiúil (Foirm líonta HPL1, atá stampáilte ar chúl). 

Greamaigh 

Aitheantas 

Grianghraif 

Iarratasóir 

Greamaigh 

Aitheantas 

Grianghraif 

Comh-

Iarratasóir 

An bhfuil réadmhaoin/ talamh agat faoi láthair a cheannaigh tú nó a fuair tú le hoidhreacht? TÁ/NÍL ___ _ 

 

Má tá - Seoladh: ___________________________;  Cé a chónaíonn ann?  __________________                             

Cathain a d’fhág tú? ________ Cén fáth ar fhág tú ?   ________________________________  

Ar réitíodh an úinéireacht mar chuid d’aon chomhaontú maidir le hIdirscaradh Dlíthiúil/Colscaradh? 

Réitíodh/Níor réitíodh  ______________________  

 

An raibh úinéireacht agat (nó aon Duine Muinteartha) ar réadmhaoin nó talamh nó ar dhíol tú (nó aon Duine 

Muinteartha) réadmhaoin nó talamh roimhe seo?  Bhí/Dhíol/Ní raibh/Níor dhíol  ___________                           

Má bhí/dhíol, cén áit a raibh an réadmhaoin?   _______________________________________ _ 

An ndearnadh an réadmhaoin a dhíol nó a athshealbhú? Rinneadh/Ní dhearnadh _______ Cathain ?  ___ ____ 

Má tá nó má bhí úinéireacht agat ar réadmhaoin roimhe seo a díoladh, a athshealbhaíodh nó a aistríodh chuig páirtí eile 

trí Chomhaontú dlíthiúil/Idirscartha/Colscartha, beidh sonraí doiciméadaithe faoin díol nó faoin gcomhaontú sin ag 

teastáil, murar seoladh ar aghaidh cheana féin iad 

An raibh tionóntacht na Comhairle/ na Scéime Cóiríochta Cíosa (SCC) nó tionóntacht Dheonach agat (nó aon 

Duine Muinteartha) roimhe seo? 

 

Má Bhí, cá raibh an tionóntacht? _______________________ Ó _______________  go dtí _________________

  



DO ROGHA CEANTAR - is féidir leat a mhéid le 3 cheantar a roghnú. 
 

1. ______________________ 2. __________________________ 3.   ________________________  
 

Ar mhaithe le Dea-Bhainistíocht Eastáit, beartaíonn an Chomhairle Cathrach chun teagmháil a dhéanamh, sa chás gur cuí, 

le Grúpaí Tionóntaí Ionadaíocha maidir le leithdháiltí ionchasacha roimh an gcomhairliúchán. Ar mhaithe leis an 

gcomhairliúchán seo, tá an ceart ar cosaint ag an gComhairle Cathrach chun pé eolas a scaoileadh a mheasann sí is cuí nuair 

a aistrítear iarratasóirí chuig Grúpaí tionóntaí ionadaíocha. Iarrtar ort, ar an ábhar sin, chun comhaontú le heolas ábhartha 

a scaoileadh maidir le d’iarratas ar aistriú chuig Grúpaí Tionóntaí Ionadaíocha má cheapann an Chomhairle gur cuí sin. 

 

 

 

 

    _________________________    Dáta : Dáta :  

DEARBHÚ: 

Déanaim / Déanaimid iarratas, leis seo, ar Aistriú agus dearbhaím/dearbhaímid go bhfuil na sonraí a luaitear i gceart: 

Sínithe: (Iarratasóir) _________________________ Sínithe: (Comhiarratasóir) ________________________  

   _________________________     Dáta : Dáta :  

ÚDARÚ: 
TUGAIM/ TUGAIMID údarú, leis seo, do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun pé eolas a scaoileadh a cheapann sí is 

cuí maidir le m’iarratas/ár n-iarratas ar Aistriú leis na Grúpaí Tionóntaí ionadaíocha ar mhaithe le dea-bhainistíocht eastáit. 

Sínithe: (Iarratasóir) __________________________ Sínithe: (Comhiarratasóir)  _____________________  

LE COMHLÁNÚ AG AN GCIGIRE CÁNACH 

Deimhním, leis seo, i gcomhréir le mo thaifid, chomh fada agus is eol dom, nár éiligh an duine thuasainmnithe faoiseamh ó cháin 

ioncaim roimhe seo maidir le hús a íocadh ar airgead a fuarthas ar iasacht chun áit chónaithe a cheannach/a thógáil. 

 

Sínithe: ___________________  

Dáta: ___________________  

 

Stampa Oifigiúil: Iarratasóir 1 Iarratasóir 2 

Uimhir PSP _____________ Uimhir PSP  ____________  

LE LÍONADH AG NA COIMISINÉIRÍ IONCAIM 

Dáta na Tionóntachta:________________________. 

Stampa an Tiarna Talún: Méid na riaráistí, más ann dóibh ? E_________. 

An bhfuil gach duine muinteartha thuas sa chuntas ar mhaithe le cuspóirí measúnaithe? Tá / Níl ___ .          

Sonraí faoi aon duine muinteartha nár glacadh leo i ndiaidh measúnú cíosa a dhéanamh go dtí seo __________________________________ 

. 

 . 

 ____________________________. Cíos Reatha Seachtainiúil:  E _____________. Tiarna Talún: 

Le Líonadh ag na Tiarnaí Talún An Rannóg Measúnaithe Cíosa 

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (tionóntacht CCBÁC nó tionóntacht faoin SCC) nó Comhlacht 

Tithíochta Deonach 

Úsáid Oifige Amháin : 

Dáta an Iarratais:_______________  Dáta na Tionóntachta:________ Riachtanas 2 Bhliain? Tá/Níl  _______  

Líon na Seomraí Leapa: _________  An bhfuil cóiríocht Urlár na Talún  /  Oiriúnaithe ag teastáil? Tá/Níl ____ 

Ar glacadh leis an iarratas? Glacadh/ Níor glacadh ________      Murar glacadh, cén fáth? __________________. 

Nóta Tráchta:  ____________________________________________________  

 

Dar Dáta: __________________ Sínithe: _____________________________  . 
UIMH. THAG.: 


