
Ainm na cuideachta
ina iomláine

ag déanamh iarratais ar dheimhniú chun tosú i mbun gnó agus chun na críche sin, 
Dearbhaím

1. Nach lú luach ainmniúil scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta ná an t-íosmhéid 
údaraithe.

2. Gurb é an méid a íocadh, ag tráth an iarratais, ar scairchaipiteal leithroinnte na cuideachta

3. Gurb ionann               méid      méid measta      réamhspeansais na cuideachta  

agus go bhfuil siad         íoctha       iníoctha    ag 

 Seoladh

nóta a haon

Ainm

den 

Rúnaígur Stiúrthóir     

de chuid na cuideachta thuasluaite, go sollúnta agus go fíreata gurb amhlaidh:

nota a dó

Uimhir na Cuideachta

Iarratas ag cuideachta phoiblí theoranta le dul 
i mbun gnó agus lena sonraí a dhearbhú
Alt 1010(2)/1010(3) Acht na gCuideachtaí 2014

A4

Stampa dáta faighe CRO agus barcode

Comhlánaigh le do thoil trí úsáid a bhaint as clóscríobh dubh nó as BLOCLITREACHA, agus déan tagairt do na nótaí íniúcháin

nóta a trí

Uimhir faics
Teagmhálaí
Uimhir thagartha 

Ainm
Seoladh

Uimhir teileafóin
Ríomhphost 

Uimhir/Malartán DX

Mionsonraí an 
deontóra

Duine lenar féidir fiosruithe a dhéanamh

Leis seo, tá



4. a An méid a íocadh le haon tionscnóir nó a tugadh dó

 
    b An méid atá ceaptha a íoc le haon tionscnóir nó a thabhairt dó

    c An tairbhe a tugadh d'aon tionscnóir 

    d An sochar atá ceaptha a thabhairt d'aon tionscnóir

5. a  Is ionann an chomaoin i leith íocaíochta agus

  
    b  Is ionann an chomaoin i leith sochair agus

Dearbhú
(ar aghaidh)

nóta a ceathair

Agus déanaim an dearbhú seo agus mé á chreidiúint go coinsiasach go bhfuil an méid 
céanna sin fíor.

Sínithe

An                         lá seo de             20 

Ríomhphost na 
cuideachta

Ainmnigh seoladh ríomhphoist le do thoil. Seolfar an deimhniú chuig an seoladh ríomhphoist 
sin i bhformáid leictreonach. Tá an fhaisnéis sin de dhíth



Ginearálta

NÓTAÍ COMHLÁNÚCHÁIN FHOIRM A4
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcomhar leis an reachtaíocht ábhartha.

Ní mór an fhoirm seo a chomhlánú i gceart, ina hiomláine agus de réir na nótaí seo a leanas.  
Ní mór gach mír den fhoirm a chomhlánú. 

Cuir tic sa bhosca cuí.

Ní mór ainm an duine (na ndaoine) a d'íoc na speansais nó óna bhfuil siad iníoctha a chur 
isteach anseo.

Caithfidh an duine atá ag cur na foirme iarratais isteach ag an gCláraitheoir an chuid seo a 
líonadh.  Féadfaidh an t-iarrthóir féin nó duine ag gníomhú ar a s(h)on é seo a dhéanamh.  

Is éard atá sa dearbhú neamhmhionnaithe seo ná dearbhú ar chomhlíonadh leis na 
riachtanais dlíthiúla go léir a bhaineann le fógra a fháil ag Cláraitheoir na gCuideachtaí 
ó stiúrthóir/rúnaí faoina (h)éirí as oifig féin. Is cion coiriúil é do dhiune de bhun ailt 876 
d'Acht na gCuideachtaí 2014 doiciméad le faisnéis bréige a sheoladh chuig an CRO go 
feasach agus go meargánta.

nóta a haon  

nóta a dó  

nóta a trí

nóta a ceathair

Déan staidéar géar ar na nótaí míniúcháin thuas le do thoil. Foirm A4 nach bhfuil críochnaithe 
i gceart nó nach bhfuil na doiciméid nó na táillí cearta ag dul leis cuirfidh an CRO

 ar ais í chuig an té a sheol í.

TÁ A THUILLEADH FAISNÉISE AR FHOIRM A4 A CHOMHLÁNÚ, AG CUR SAN ÁIREAMH AN TÁILLE 
FHORORDAITHE, AR FÁIL AR WWW.CRO.IE NÓ TRÍD AN R-PHOST Ó INFO@CRO.IE 

Oifig Poiblí: Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1. Nuair a bheidh 
an fhoirm comhlánaithe agus sínithe agat, seol ar aghaidh í le do thoil leis an táille 
forordaithe chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí ag: 

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí, 
Bóthar Uí Bhriain,
Ceatharlach
R93 E920

Má bhíonn tú ag íoc le seic, le hordú poist nó le dréacht bainc, íoc an táille leis an Oifig um 
Chlárú Cuideachtaí le do thoil. Caithfidh seiceanna nó dréachtaí bainc a theacht ó bhanc i 
bPoblacht na hÉireann.

Tuilleadh faisnéise

Seoladh an CRO

Íocaíocht
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