Foirm Tionóntachta
Nuashonraithe

(de réir Alt 139 den Acht um Thionóntachtaí Cónaithe 2004)

Is é cuspóir na foirme seo ná nuashonruithe a fháil ón uair is déanaí a cláraíodh an tionóntacht ionas go mbeidh an Clár
Tionóntachtaí atá i seilbh an Bhoird um Thionóntachtaí Cónaithe cruinn.

Cuid A – Deimhnigh Sonraí Tionóntachta
1. Uimhir RT
(Uimhir Tionóntachta Cláraithe) nó
Uimhir PSP an tiarna talún nó uimhir CRO:
2. Ainm an Tiarna Talún:
3. Seoladh an Áitribh ar Cíos:

4. Eirchód

Cuid B – Nuashonrú ar an Méid Cíosa (más infheidhme)
(Mura bhfuil aon athrú ar an gcíos, téigh ar aghaidh chuig codanna C, D agus E)

5. Méid Cíosa Roimhe Seo:

€

6. Méid Nua Cíosa:

€

7. An dáta óna mbeidh feidhm leis an gCíos nua:

/

/

Cuid C – Cuir Tionónta Leis/Bain Tionónta
Má tá an tionóntacht á nuashonrú agat le tionónta nua, tabhair Ainm agus dáta aistrithe an tionónta nua sa spás thíos. Má
chuir an tionónta UPSP ar fáil duit, tabhair dáta breithe an tionónta (má tá sé ar fáil) agus sonraí teagmhála, is féidir é seo a
chur isteach anseo freisin. Má tá tionónta á bhaint agat, tabhair ainm agus dáta aistrithe do gach tionónta. Má theastaíonn
níos mó spáis uait do do nuashonrú, bain úsáid as foirm bhreise, le do thoil.

8. Cuir Sonraí Tionónta Nua leis:

9. Tionónta atá le baint:

Cuid D – Cuir Tiarna Talún leis/Bain Tiarna Talún
Má tá an tionóntacht á nuashonrú agat maidir le tiarna talún, tabhair Ainm, Dáta Breithe, Uimhir PSP, Seoladh Cónaithe,
Seoladh Comhfhreagrais agus Uimhir Fón Póca an tiarna talún nua sa spás thíos.
Má tá úinéir iomlán nua ann don mhaoin seo beidh ort faisnéis bhreise a sholáthar agus ba cheart duit teagmháil a
dhéanamh linn ag registrations@rtb.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil.

10. Cuir Sonraí Tiarna Talún nua leis:

11. An Tiarna Talún atá le baint den chlár (más ann dóibh):

Cuid E – Cuir Gníomhaire Údaraithe Leis/Bain Gníomhaire Údaraithe
Má tá an tionóntacht á nuashonrú agat maidir le gníomhaire údaraithe, tabhair Ainm, Dáta Breithe, Uimhir PSP, Seoladh
Comhfhreagrais agus Uimhir Fón Póca an ghníomhaire údaraithe nua sa spás thíos.

12. Cuir Sonraí Gníomhaire Údaraithe Nua leis:

13. An Gníomhaire Údaraithe atá le Baint (más ann dóibh):

Cuid F – Cuir Cuideachta Bainistíochta leis/Bain Cuideachta Bainistíochta
Má tá an tionóntacht á nuashonrú agat maidir le cuideachta bainistíochta, tabhair Ainm na Cuideachta, agus Uimhir CRO na
cuideachta bainistíochta nua sa spás thíos.

14. Cuir Sonraí Cuideachta Bainistíochta Nua leis:

15. An Chuideachta Bainistíochta atá le baint (más ann dóibh):

Cuid G – Níl leo a thuilleadh é/Níl an t-áitreabh a ligeadh ar cíos a thuilleadh
Murach tú an úinéir ar an áitreabh a thuilleadh, nó mura bhfuil tú á ligean amach ar cíos a thuilleadh, cuir tic sa bhosca
thíos in aice leis an ráiteas cuí agus leasóidh an RTB an Clár Tionóntachtaí dá réir. Cuir tic le bosca amháin, le do thoil.

16. Ní mise úinéir an áitribh seo a thuilleadh:
Nílim ag ligean an t-áitreabh seo amach ar cíos a thuilleadh, ach is mise an t - úinéir fós:
18. Ní duine de na tiarnaí talún ainmnithe mé a thuilleadh ar an tionóntacht seo:

Cuid H – Nuashonrú ar Shonraí Tionóntachta Eile
Má tháinig aon athruithe eile ar na sonraí tionóntachta ó cláraíodh an tionóntacht seo leis an RTB, sonraigh na sonraí thíos,
le do thoil, agus leasóidh an RTB an Clár Tionóntachtaí dá réir sin.

19.

Nótaí:
Ba cheart go bhfaigheadh an BTCP nuashonruithe ar an Méid Cíosa laistigh de mhí amháin tar éis an dáta a thagann an cíos
nua chun bheith iníoctha.
Ceanglaítear ar thiarnaí talún atá ag iarraidh brath ar dhíolúine ón srian ar mhéadú cíosa i gCriosanna Brú Cíosa (RPZanna)
agus athbhreithniú á dhéanamh acu ar an gcíos fógra faoi seo a chur faoi bhráid an RTB laistigh de mhí amháin ón gcíos
nua a shocrú. Tá foirm ar fáil ag www.rtb.ie leis an bhfógra díolúine seo a chur faoi bhráid an RTB.
Níl aon táille iníoctha ar nuashonrú ar thionóntacht. Má theastaíonn clárúchán tionóntachta nua, is féidir leat Foirm
Iarratais ar Chlárú Tionóntachta (RTB1) a fháil ag www.rtb.ie.
Is féidir nuashonruithe tionóntachta a dhéanamh freisin trínár saoráid clárúcháin ar líne. Má tá cuntas ar líne agat, nó más
mian leat ceann a chruthú, is féidir leat é sin a dhéanamh ag www.rtb.ie.

Ba chóir foirmeacha comhlánaithe a sheoladh ar ais chuig an seoladh thíos nó a sheoladh trí
ríomhphost chuig registrations@rtb.ie

Ainm:
Tiarna Talún/Gníomhaire Údaraithe (bloclitreacha)

Dáta:

Sínithe:

/

/

Tiarna Talún/Gníomhaire Údaraithe

Seol an fhoirm seo agus aon doiciméid
ábhartha chuig:

An Bord um Thionóntachtaí
Cónaithe, Bosca Poist 47
Cloich na Coillte, Co. Corcaigh

Nó trí ríomhphost chuig:
Registrations@rtb.ie

