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Sceideal um Bhronntanais
agus Oidhreachtaí
Cé ba chóir an tábla seo a líonadh isteach?

Más rud é go bhfuair tusa, do thuismitheoir(í), do chaomhnóir dlí, do chéile, do pháirtí

sibhialta nó comháitritheoir, mar is cuí, bronntanais nó oidhreachtaí ar bith sa bhliain 2011

(ach amháin na heisceachtaí sa liosta seo thíos) caithfidh tú an tábla seo a líonadh isteach.

Líon isteach tábla in aghaidh gach bronntanas nó oidhreacht a fuarthas sa bhliain 2011.

Caithfimid sonraí a fháil ar na bronntanais agus na hoidhreachtaí ar fad fiú mura bhfuil

iallach ort iad a thuairisciú dos na Coimisinéirí Ioncaim do Cháin Fáltas Caipitiúil.

Is iad seo thíos na heisceachtaí amháin:

 I gcás mac léinn aibí neamhspleách, bronntanais agus oidhreachtaí idir an
t-iarratasóir agus a c(h)éile, paírtí sibhialta nó comháitritheoir;

 I gcás na n-iarratasóirí eile ar fad:

– bronntanais agus oidhreachtaí idir tuismitheoirí nó caomhnóir dlí;

– bronntanais agus oidhreachtaí ón a t(h)uismitheoir(í) nó caomhnóir dlí

chuig an t-iarratasóir;

Tábla

Tábla um Bhronntanais agus Oidhreachtaí

Nótaí tábhachtacha le meabhrú nuair atá an tábla seo á líonadh isteach agat:
 Ciallaíonn ‘Bronntóir’ an duine a thug an bronntanas nó an oidhreacht;
 Ciallaíonn ‘C.F.C.’ Cháin Fáltas Caipitiúil.

Cé a fuair an bronntanas nó
oidhreacht?
Ainm an Bhronntóra
Dáta an bhronntanais nó na hoidhreachta
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Uimhir chomhaid C.F.C., más ann dó
Cur síos ar an mbronntanas nó ar
an oidhreacht
Luach margaidh an bhronntanais nó na hoidhreachta
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Caithfidh tú an tábla comhlánaithe seo a chur ar ais chuig d'údarás deonaithe,
mar fhianaise dhoiciméideach le d'fhoirm iarratais ar dheontas mac léinn,
nó le d'fhoirm athnuachana.
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