
Ainm na cuideachta
ina  iomláine

chun gníomhú mar Ghníomhaire Oifigí Cláraithe (GOC) faoi alt 50 de Chuid 2 d'Acht 
na gCuideachtaí 2014.

Inár gcáil mar Ghníomhaire Oifigí Cláraithe, coimeádfaimid oifig ar bun sa Stát 
riamh agus choíche agus gníomhóidh an oifig seo freisin mar an oifig chláraithe do 
chuideachtaí a bhfuil an fhoirm B2 atá riachtanach nó foirm A1 nó a coibhéis curtha 
isteach acu faoi alt 50(4) d'Acht na gCuideachtaí 2014

Ní féidir an seoladh oifige cláraithe atá againn, a luaitear thíos, atá le húsáid do na 
cuideachtaí bainteacha, a nuashonrú ach amháin trí fhoirm B2 a chlárú de réir an 
cheanglais in Alt 50 um an doiciméad a chur faoi bhráid ar bhealach tráthúil laistigh de 
14 lá.

Seoladh Oifig 
Chláraithe

Iarratas ar ghníomhú mar Ghníomhaire 
Oifigí Cláraithe
Alt 50(3) Acht na gCuideachtaí 2014

B81

Uimhir na cuideachta

Dátstampa faighte an CRO agus barcode

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

nóta a dó

Deimhním leis seo go bhfuil na mionsonraí go léir san fhoirm seo ceart agus gur 
soláthraíodh iad de réir na Nótaí ar Fhoirm B81 a Chomhlánú. 

Deimhniúchán

Síniú Ainm  i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Stiúrthóir Rúnaí  nóta a dó Dáta 

Nóta a haon

Uimhir faics
Teagmhálaí
Uimhir thagartha 

Ainm
Seoladh

Uimhir teileafóin
Ríomhphost 

Uimhir/Malartán DX

Mionsonraí an 
deontóra

Duine lenar féidir fiosruithe a dhéanamh

Tá iarratas á dhéanamh leis seo ag



NÓTAÍ AR FHOIRM B81 A CHOMHLÁNÚ
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcónasc leis an reachtaíocht iomchuí.

Ginearálta Is ionann an fhoirm seo agus iarratas, faoi Alt 50(4) d'Acht na gCuideachtaí 2014, chun 
feidhmiú mar Ghníomhaire Oifigí Cláraithe (GOC), agus ní mór í a chomhlánú i gceart, ina 
hiomláine agus de réir na nótaí seo a leanas. Ní mór gach mír den fhoirm a chomhlánú.

Faoi alt 50(4), féadfar oifig chláraithe chuideachta a chur faoi chúram gníomhaire a bhfuil oifig 
aige nó aici sa Stát agus atá údaraithe chuige sin ag Cláraitheoir na gCuideachtaí. Chun a 
bheith ina GOC ceadaithe, ní mór don ghníomhaire an Fhoirm B81 seo a chomhdú leis an 
CRO. Ní mór don ghníomhaire a bheith ina chuideachta atá cláraithe in Éirinn agus beidh 
uimhir na cuideachta sin ina huimhir aitheantais GOC ina leith.

Cuideachtaí ar mian leo úsáid a bhaint as seoladh an ghníomhaire mar oifig chláraithe acu, 
ní mór dóibh toiliú le ceapachán an ghníomhaire mar GOC dá gcuid trí ainm, uimhir agus 
seoladh an ghníomhaire chláraithe a chur san áireamh ar an bhFoirm B2 (athrú ar oifig 
chláraithe) nó ar fhoirm A1 (doiciméad um chorprú) nó ar choibhéis fhoirm A1 (foirmeacha 
SE nó foirm Q). Ní mór go mbeadh an fhoirm cheapacháin sínithe ag oifigeach de chuid na 
cuideachta agus ní mór í a chomhdú leis an CRO.

Tar éis cheapadh an GOC, más amhlaidh go gcuirfidh an GOC Foirm B2 isteach chun 
a sheoladh féin a nuashonrú, déanfar nuashonrú freisin ar sheoladh oifig chláraithe na 
gcuideachtaí bainteacha gan aon ghá a bheith ann foirmeacha aonair B2 a chur isteach. Ní 
dhéanfar nuashonrú ach ar chuideachtaí a sholáthair toiliú sonrach i leith an cheapacháin. Na 
cuideachtaí atá faoi chúram an GOC ach nach bhfuil toiliú sonrach comhdaithe acu maidir le 
ceapadh an GOC, ní dhéanfar iad a nuashonrú.

nóta a haon

nóta a dó

Caithfidh oifigeach atá ag obair don chuideachta faoi láthair an fhoirm seo a dheimhniú.

Bíonn ar an duine a thugann an Fhoirm B81 go dtí an CRO an mír seo a chomhlíonadh. Is 
féidir leis an iarrthóir é seo a dhéanamh nó is féidir le duine eile é seo a dhéanamh ar a s(h)on.

Tuilleadh faisnéise

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

Seoladh DX: 271004.   Malártan DX: Carlow 2

Seoladh CRO

Íocaíocht 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.
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