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Tuairisceán ar leithrannta
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Uimhir na cuideachta
Dátstampa faighte an CRO & barcode

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

An tionad
bainistíochta a
úsaidtear ma bhíonn
tú lasmiugh den Stát
Oifig chláraithe

Lá

Dáta na leithroinnte/
na leithrannta

Mí

Bliain

Ní mór an tuairisceán a dhéanamh laistigh
de 30 laethanta amháin i ndiaidh scaireanna
nua a leithroinnt. Chun scaireanna státchiste
a atheisiúint, ba chóir Foirm H5a a chur ar
aghaidh chuig an CRO, in ionad Foirme B5

a rinneadh an

nótaí a haon agus a dó

nó
Lá

a rinneadh an

Mí

Bliain

Lá

Mí

Bliain

go

CUID I - Míreanna A go D
Mír A
Leithroinnithe

A

Ní mór ainm agus seoltaí na leithroinnithe a chur síos sa mhír seo (nó ar bhileoga a ghabhann leis
an bhfoirm mas gá).
Ainm agus seoladh iomlán
Méid scaireanna leithroinnte
Grád scaire

Méid Iomlán:
Mionsonraí an
deontóra
Ainm
Seoladh
Uimhir teileafóin

Uimhir faics

Ríomhphost

Teagmhálaí

Uimhir/Malartán DX

Uimhir thagartha

Mír B
Cuimsíonn comaoin
do leithrannta:

B

Cuir tic sa bhosca iomchuí:
Airgid Thirim

Neamhairgid

Comhlánaigh Mír C

Comhlánaigh Mír D

Airgid Thirim &
Neamhairgid
Comhlánaigh Míreanna C & D

NÓTA TÁBHACHTACH: Má bhíonn díolúine á éileamh agat, cuir tic sa bhosca iomchuí:
Scaireanna leithroinnte i gcomaoin chaipitliú brabús nó cúlchiste amháin
(Alt 116(1)(c) den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999)
Díolúine a éilítear faoi alt 119, an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999

Mír C
Leithroinnt/
Leithrannta le
haghaidh comaoine
airgid thirim

Méid
scaireanna

Grád scaire

Luach ainmniúill
in aghaidh na
scaire

Suim íoctha nó suim
Suim iomlán
dlite agus fós le
íoctha nó dlite
híoc do gach scair
lena n-áirítear aon lena n-áirítear an
phréimh
phréimh dhlite

C
Suim Iomlán:
Luach iomlán
na comaoine

Ainmníocht

€

Ráta comhshóite,
más ann

Mír D
Leithroinnt le
haghaidh comaoine
neamhairgid

Éid scaireanna

Grád scaire

Suim íoctha nó suim dlite agus
fós le híoc do gach scair lena
n-áirítear aon phréimh dlite

Luach ainmniúil in
aghaidh na scaire

D
Suim Iomlán:
Ní mór sonraí iomlána na comaoine neamhairgid a chur síos i scríbhinn thíos

Luach iomlán
na comaoine

Ainmníocht
Ráta comhshóite,
más ann
Deimhniúchán
nóta a cúig

€

nóta a trí

Deimhním leis seo go bhfuil na mionsonraí go léir san fhoirm seo ceart agus gur soláthraíodh iad de réir
na Nótaí ar Fhoirm B5 a chomhlánú.
Ainm

Síniú

Stiúrthóir

Rúnaí

Dáta

i mbloclitreacha nó i gclóscríobh

CUID II - Míreanna E & F

Dleacht Chaipitil na gCuideachtaí
Dleacht a Áireamh

NÍ MÓR AN CHUID SEO A CHOMHLÁNÚ
ACH AMHÁIN I gCÁS GUR EISÍODH AN
SCAIR/NA SCAIREANNA ROIMH AN
7 NOLLAIG 2005

Dleacht Chaipitil na gCuideachtaí

Dleacht a Áireamh

Ráiteas a éilítear faoi Alt 117 den Acht
Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999

Uimhir na cuideachta

Cuireadh dleacht chaipitil na gcuideachtaí ar ceal le héifeacht ón 7 Nollaig 2005 ar aghaidh. Foirm B5 leis
an dáta éifeachta sin nó le dáta éifeachta ina dhiaidh sin, ba chóir í a chur ar aghaidh go díreach chuig an
CRO - ní gá Cuid E & F a chomhlanú. Ní foláir Cuid E & F a chomhlanú ach ar Fhoirmeacha B5 le dáta
éifeachta den 7 Nollaig 2005 nó níos lú.
Lá

Mí

Bliain

Lá

Mí

Bliain

a rinneadh an

Dáta na leitroinnte/
na leithrannta
nótaí a haon agus a dó

nó

E

E1

Suim Iomlán ó Mhír C

E2

Suim Iomlán ó Mhír D

+

E3

Suim Iomlán E1 + E2

E4

Costais

↓

F1

F

Bliain

nóta a sé

E5
Mír F
Luach ainmniúil na
scaireanna
leithroinnte

Mí

go

a rinneadh an
Mír E
Luach na
sócmhainní a
soláthraíodh nó a
sholáthrófar

Lá

Suim Iomlán E3 - E4

Suim/Ainmníocht

↓
F2

Ráta Comhshóite

↓
F3

Suim i €

Cuir Síos an
tSuim is Mó E5 nó F3

Rátaí Dleachta

↓
+

(DLEACHT IOMLÁN)

+

0% ó 7/12/2005
0.5% ó 2/12/2004
1.0% roimhe an 2/12/2004
Ní mór an tsuim áirithe a ísliú
go dtí an € is gaire, nó go
híosmhéid de €1.00

(ÚS)

↓

Ús do _________lá
(DCC IOMLÁN)

nóta a seacht

+

€15 - Táille Chlárúcháin na hOifige um Chlárú Cuideachtaí

↓
SUIM IOMLÁN DLITE (DCC + TÁILLE Chlárúcháin)
Ní mór Dleacht Chaipitil na gCuideachtaí a íoc sula ndéantar an tuairisceán seo a thaisceadh leis an Oifig um
Chlárú Cuideachtaí

FOIRM B5 - DÁTA ÉIFEACHTA den 7 Nollaig 2005 nó níos déanaí
Foirm B5 le dáta éifeachta den 7 Nollaig 2005 nó níos déanaí, ba chóir í a chur ar aghaidh go díreach chuig an
CRO. Nuair a bhíonn an fhoirm comhlánaithe agus sínithe agat, seol isteach í le do thoil leis an táille fhorordaithe chuig
Cláraitheoir na gCuideachtaí ag:

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach.
Ma 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 teacht ó bhanc i bPoblacht na hÉireann.
Is féidir foirm B5 mícheart a leasú thíolacadh fhoirm B42a.

FOIRM B5 - DÁTA ÉIFEACHTA roimh an 7 Nollaig 2005
Ní chóir ach Foirm B5 le dáta éifeachta roimh an 7 Nollaig 2005 a chur ar aghaidh anois chuig Oifig Stampála na
gCoimisinéirí Ioncaim in éineacht leis an táille chláraithe de €15 agus an dleacht chaipitil iomchuí. Tá na Coimisinéirí
Ioncaim freagrach as Dleacht Chaipitil. Ní ghlacann na Coimisinéirí Ioncaim le nótaí creidmheasa CRO chun íoc as
Dleacht Chaipitil na gCuideachtaí agus as ús cuideachtaí, nó táillí comhdaithe an CRO. Ní mór íoc as Dleacht Stampa
ar Stocaistreoga agus as Dleacht Chaipitil na gCuideachtaí ar leith.
Nuair a bhíonn Foirm B5 comhlánaithe agus sínithe agat, ba chóir í a thaisceadh leis an Coimisinéirí Ioncaim, An
Rannóg um Dhleacht Chaipitil na gCuideachtaí, An Oifig Náisiúnta Dleacht Stamp, An Crosbhloc, Caisleán
Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 2.
Nuair a sheolann an CRO Foirm B5 ar ais chuig an té a sheol í, ba chóir í a chur isteach arís chuig na Coimisinéirí
Ioncaim in éineacht le haon dleacht nó le haon ús breise (más dlite).

NÓTAÍ AR FHOIRM B5 A CHOMHLÁNÚ
nóta a haon

Ní chóir breis is 30 laethantha amháin a bheith idir na chéad dhátaí agus na dátaí deiridh.

nóta a dó

Nuair a chuimsíonn an tuairisceán leithrannta éagsúla a rinneadh ar dhátaí difriúla, ní chóir
ach dáta a chur isteach don chéad leithroinnt agus don leithroinnt deiridh agus ba chóir an
tuairisceán a chlárú laistigh de mhí amháin ón chéad dáta.

nóta a trí

Ní mór luach iomlán na comaoine a léiriú i gcás leithrannta do chomaoin neamhairgid

nóta a
ceathair

Ní mór do stiúrthóir nó do rúnaí na cuideachta an fhoirm a shíniú (i ndúch gorm más féidir) - ní
mór ainm an sínitheora a chur síos i mbloclitreacha.

nóta a cúig

Aimsithe de réir fhorálacha ailt 118 den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999. Ní mór na
sonraí iomlána, lena n-áirítear cóipeanna de shonraisc/d'fháltais, a chur isteach leis an bhfoirm
seo.

nóta a sé

IGearrtar ráta úis de 0.0219% in aghaidh an lae nó cuid den lá ar aon dleacht nár íocadh laistigh
de mhí amháin ón dáta leithroinnte. Íoctar na rátaí úis seo a leanas ar íocaíochtaí déanacha:
Go
Ón
Ón
Ón
Ón

dtí an 26 Márta 1998			
27 Márta 1998 go 31 Lúnasa 2002
1 Méan Fómhair 2002 go 31 Márta 2005
1 Aibreán 2005 go 30 Meitheamh 2009
1 Iúil 2009 ar aghaidh			

1.25% in aghaidh na míosa nó cuid den mhí
1.00% in aghaidh na míosa nó cuid den mhí
0.0322% in aghaidh an lae nó cuid den lá
0.0273% in aghaidh an lae nó cuid den lá
0.0219% in aghaidh an lae nó cuid den lá

Léigh go cúramach le do thoil na nótaí míniúcháin thall. Is dóigh do ndiúltófaidh an CRO d'Fhoirm B5 nach bhfuil
comhlánaithe i gceart nó nach bhfuil na cáipéisí cearta nó an táille cuí ag gabháil léi agus go seolfar ar ais ag an té a
sheol isteach í de bhun alt 898 d'Acht na gCuideachtaí 2014. Mura gcuirfear an cháipéis seo ar ais arís chuig an CRO
laistigh de 14 lá, measfar nár seachadadh ar an CRO ar chor ar bith í.

