
Foirm Iarratais ar Aisíocaíocht Tarscaoilte do Rátaí Tráchtála 

Caithfear gach ceist a fhreagairt, agus caithfear an dearbhú a chomhlánú agus a shíniú go 

hiomlán.   

Aitheantas Do Ghnó Freagra Nótaí 
1 Uimhir Chuntais Chustaiméara * Uimhriúil 14 

dhigit, 
d’fhéadfadh sé 
tosú le 0 

 

2 Uimhir Ráta (Tagairt Maoine) (féach 

Ceisteanna Coitianta 8) * 
10 nDigit 
Uimhriúil 

Féach Ceisteanna 
Coitianta 8, Raon 
011 go 542 

3 Ainm Trádála Cuideachta / Gnó * Gan Teorainn ar 
Théacs 

 

4 Ainm Chláraithe na Cuideachta* Gan Teorainn ar 
Théacs 

 

5 Uimhir Chláraithe Ioncaim* Alfa uimhriúil, 
uasfhad 9  

(7 n-uimhir agus 1 
nó 2 litir) 

6 Seoladh Áitribh Ghnó 1* Gan Teorainn ar 
Théacs 

 

7 Seoladh Áitribh Ghnó 2* Gan Teorainn ar 
Théacs 

 

8 Seoladh Áitribh Ghnó 3* Gan Teorainn ar 
Théacs 

 

9 Ainm Úinéara/Iarratasóra * Gan Teorainn ar 
Théacs 

 

10 Post sa Chuideachta * Gan Teorainn ar 
Théacs 

 

11 Uimhir Theileafóin* uimhriúil  

12 Seoladh Ríomhphoist* Gan Teorainn ar 
Théacs 

Formáid bhailí 
ríomhphoist 

13 Dearbhaigh Seoladh Ríomhphoist* Gan Teorainn ar 
Théacs 

Seoladh 
ríomhphoist 
céanna mar atá 
thuas 

14 Ainm an Chuntais Bhainc * Gan Teorainn ar 
Théacs 

 

15 BIC* Gan Teorainn ar 
Théacs 

 

16 IBAN* Gan Teorainn ar 
Théacs 24 
carachtar 

 

17 Ceanntásc Ráiteas Bainc (féach Ceisteanna 

Coitianta 10) * 
Uaslódáil 
Doiciméid 

Féach Ceisteanna 
Coitianta 10 
Cinneadh ar jpeg 
agus pdf 

 

DEARBHÚ 



Bosca tic: Leis an bhfoirm seo a chur isteach, deimhním go bhfuil na sonraí go léir ceart agus fíor. * 

SÍNIÚ (Féach Ceisteanna Coitianta 11) 

 Clóscríobh d'ainm thíos * 

 

 

 

CUIR ISTEACH 

Nóta: C17 Ceanntásc Ráiteas Bainc 

De réir C17, cuir ceanntásc do ráitis bhainc amháin (féach Ceisteanna Coitianta 10).  Brabhsáil le do 

thiomántán áitiúil agus ceangail íomhá (.jpeg) nó (.pdf) AMHÁIN trí úsáid a bhaint as an gcnaipe 

“Uaslódáil Ceanntásc Ráiteas Bainc” thíos.  Ní féidir le méid comhaid a bheith níos mó ná 20MB. 

 

 

 

Aisíocaíochtaí Tarscaoilte de Rátaí - Ceisteanna Coitianta 

 

1. Cé chomh luath agus a gheobhaidh mé m’aisíocaíocht?  

Ar an meán, tá súil againn cead a eisiúint laistigh de choicís.  Braitheann sé seo, ar ndóigh, ar mhéid 

tosaigh na n-iarratas. 

2. Cé mhéid a gheobhaidh mé? 

Is é an aisíocaíocht a thabharfar ná an méid creidmheasa ar do chuntas rátaí i leith na bliana féilire 

2020 amháin. 

3. Murar íoc mé mo rátaí 2020 go hiomlán, an bhfuil mé incháilithe? 

Tá, beidh aon chustaiméir incháilithe, más rud é gur íoc sé nó sí méid atá níos mó ná 6 mhí de muirear 

rátaí bliantúla. 

4. Conas is féidir liom iarratas a chur isteach? 

Is féidir an t-iarratas a dhéanamh ar líne trí shuíomh Gréasáin d’údaráis áitiúil ag www.dublincity.ie. 

5. Conas a íocfar an aisíocaíocht? 

Íocfar an deontas trí aistriú leictreonach chuig an gcuntas gnó atá mionsonraithe ar an bhfoirm 

iarratais.  

6. Cad é an dáta deiridh? 

Clóscríobh d'ainm anseo: 

 Captcha 

Uaslódáil Ceanntásc Ráiteas 

Bainc 



Is é 31/10/2020 an dáta deiridh. 

7. Cad í m’Uimhir Chuntais Chustaiméirí? 

Tá d’uimhir Chustaiméara suite ar d’éileamh ar rátaí tráchtála.  

8. Cad í  m’Uimhir Ráta? 

Tá d’uimhir Ráta (Tagairt Maoine) suite ar d’éileamh ar rátaí tráchtála. 

9. Cad í m’Uimhir Ioncaim? 
 

Is í d’uimhir ioncaim d’uimhir Chláraithe Cánach (TRN) atá mar uimhir ghnó do gach déileáil leis na 

Coimisinéirí Ioncaim.  

10. Cad is Ceanntásc Ráiteas Bainc ann? 

Tá ceanntásc an ráitis bhainc ar bharr ráitis bhainc a eisíodh le déanaí ina léirítear d’ainm agus do 

sheoladh gnó agus d’uimhir chuntais bhainc ghnó, ar cheart iad a scanadh agus a uaslódáil mar 

cheangaltán leis an bhfoirm iarratais chun d’ainm agus do sheoladh gnó, agus sonraí do chuntais 

bhainc a fhíorú.  

11.  Conas a shíneoidh mé an fhoirm?  

Ba chóir d’iarratasóirí a n-ainm a chlóscríobh agus nuair a chliceálann siad ar “Cuir isteach”, tá siad ag 

deimhniú go bhfuil na sonraí go léir ceart / fíor.  

12. Cá háit ar féidir liom tuilleadh eolais a fháil?  

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó Aonad Tacaíochta Gnó do Údaráis Áitiúil ag 

ratewaiver@dublincity.ie .  

 

mailto:rateswaiver@dublincity.ie

