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Gníomhaireacht Stáit

Sonraí Sealbhóir an 
Chuntais

Malartán DX
Uimhir Facs
Uimhir thagartha

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

Cuntas Custaiméara 
CRO Dea-Mhéine 
Foirm iarratais um chuntas le haghaidh Ranna 
Rialtais nó Gníomhaireachtaí Stáit arna gcistiú 
ag an Stát 
(seachas Údaráis Áitiúla)

a/c2

Ainm & Rannóg

Seoladh

Arna cistiú ag

D'úsáid Oifige Amháin

Uimhir chuntais:

Uimhir aitheantais phearsanta:

Sínithe:

Dáta:

Ainm 1

Ainm 2

Uimh. Ghutháin

Uimh. Ghutháin

Uimhir Facs

Uimhir Facs

Seoladh r-phost

Seoladh r-phost

Tugaim faoi deara go bhfuil sé ina choinníoll den tseirbhís seo go mbeidh sé riachtanach a chur in iúl 
don CRO nuair a bheidh sochar le cur i bhfeidhm. Geallaim freisin a chinntiú go n-úsáidfear an Cuntas 
maidir le gnó Rialtais oifigiúil agus leis sin amháin.

Deimhniú

Post SíniúSíniú

Ainm i mbloclitreacha nó clóscríobh Dáta

nóta a dó

nóta a haon

nóta a trí

Ainm
Seoladh

Uimhir DX
Uimhir theileafóin

Ríomhphost

nóta a ceathair

Duine teagmháil

Más rud é nach bhfuil d'eagraíocht ina cuid de Roinn Rialtais arna cistiú ag an Stát, luaigh an Roinn Rialtais a 
sholáthraíonn cistiú don eagraíocht

Dátstampa faighte an CRO  



Ní mór an fhoirm seo a chomhlánú i gceart, ina hiomláine agus de réir na nótaí seo a leanas. 
Ní mór an fhoirm ar fad a chomhlánú. Cuir isteach “ní bhaineann le hábhar”, “níl” nó “níl aon 
cheann” nuair is gá leo. Mura mbíonn go leor spás agat ar Fhoirm a/c2, ba chóir an fhaisnéis a 
thabhairt ar bhileog leantach agus san fhormáid chéanna a úsáidtear sa mhír chuí den fhoirm. 
Má bhaintear úsáid as bileog leantach, caithfear é sin a chur in iúl sa mhír ábhartha..

Tabhair ainm iomlán na Roinne nó na Gníomhaireachta agus ainm na Rannóige laistigh den 
eagraíocht a bhfuil feidhm ag an gCuntas ina leith. Más amhlaidh gur Gníomhaireacht atá i 
gceist, ní mór di a bheith cistithe go hiomlán ag Roinn Rialtais. Soláthair deimhniú i scríbhinn 
ón Roinn Rialtais ábhartha le do thoil.

Tabhair sonraí teagmhála beirte, le do thoil; úsáidfear an dara teagmhálaí sa chás nach mbeidh 
an chéad teagmhálaí ar fáil. Tabharfar an uimhir Chuntais agus an PIN don chéad teagmhálaí.

Ba chóir do dhuine de ghrád Ardoifigeach Feidhmiúcháin nó a choibhéis, nó de ghrád níos 
airde, an fhoirm seo a chomhlánú.

Ní mór don duine a chuireann an fhoirm iarratais faoi bhráid na CRO an mír seo a chomhlánú.
Is féidir leis an iarrthóir é seo a dhéanamh nó is féidir le duine eile é seo a dhéanamh ar a s(h)
on. Is féidir leo siúd a bhíonn ag glacadh páirte i seirbhís mhalartaithe doiciméad an uimhir DX 
agus na sonraí malartaithe a thabhairt.

Nótaí Ginearálta

nóta a haon

nóta a dó

nóta a trí

nóta a ceathair

 NÓTAÍ AR FHOIRM A/C2 A CHOMHLÁNÚ

Déan staidéar go cúramach ar na nótaí míniúcháin thuas. Is dóigh go ndiúltóidh an CRO d'Fhoirm a/c2 
nach bhfuil comhlánaithe i gceart nó nach bhfuil an táille chuí ag gabháil léi 

agus go seolfar í ar ais go dtí an láithreoir. 

TÁ TUILLEADH FAISNÉISE AR FÁIL AG www.cro.ie  FAOI SHAORÁID CHUARDAIGH NA CUIDEACHTA 
AGUS FAOI NA TÁILLÍ FORORDAITHE NÓ AR RÍOMHPHOST Ó cro.customer.accounts@dbei.gov.ie

Agus an fhoirm comhlánaithe agus sínithe agat, seol ar aghaidh í le do thoil leis an táille 
fhorordaithe go dtí:

An Rannóg Cuntas Custaimearaí
An Oifig um Chlarú Cuideachtaí,
Bóthar Uí Bhriain, 
Ceatharlach

Uimhir DX 271004

Tá Oifig Phoiblí na CRO ag Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1. 

Tuilleadh Faisnéise

Seoladh CRO
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