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Doiciméad Morgáiste Breithiúnais ábhartha ceangailte:

Foirm 60, 60a nó 60b atá leagtha amach i Sceideal na bhFoirmeacha a ghabhann le 
Rialacha Chlárlann na Talún 2012, (I.R. Uimh. 483 de 2012) arna leasú ag Rialacha 
Chlárlann na Talún 2013 (I.R. Uimh. 389 de 2013).
Foirm 16 atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis na Rialacha um Chlárú 
Gníomhas (Uimh. 2) (I.R. Uimh. 457 de 2009)
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Comhlánaigh le do thoil trí úsáid a bhaint as clóscríobh dubh nó as BLOCLITREACHA, agus 
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Dáta 

Creidiúnaí breithiúnais

Deimhním leis seo go bhfuil na mionsonraí go léir san fhoirm seo ceart agus gur soláthraíodh 
iad de réir na Nótaí ar Fhoirm C10 a Chomhlánú. 

Ní mór gurb ionann go beacht ainm na cuideachta agus an t-ainm ar an gClár
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Ainmnigh seoladh ríomhphoist le do thoil. Seolfar an deimhniú chuig an seoladh ríomhphoist 
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Ní mór an fhoirm seo a chomhlánú i gceart, ina hiomláine agus de réir na nótaí seo a 
leanas.

Sa chás inar gnóthaíodh breithiúnas in aghaidh cuideachta agus ina ndéantar an breithiúnas 
sin a chomhshó ina dhiaidh sin ina mhorgáiste breithiúnais a dhéanann difear d'aon mhaoin 
de chuid na cuideachta, déanfaidh an creidiúnaí breithiúnais an fhoirm C10 agus an 
doiciméad morgáiste breithiúnais ábhartha a sheachadadh ar chláraitheoir na gcuideachtaí 
lena gclárú sa tslí atá ceangailte faoin Acht seo.

Ní mór an doiciméad a chur isteach tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis an dáta ar a bhfaighidh 
an creidiúnaí breithiúnais nó a ghníomhaire nó a gníomhaire fógra ón Údarás Clárúcháin 
Maoine gur cruthaíodh an morgáiste breithiúnais. Toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, 
go bhfuair an creidiúnaí breithiúnais fógra i leith chruthú an mhorgáiste breithiúnais ón Údarás 
Clárúcháin Maoine ar an tríú lá tar éis an dáta ar ar chuir an creidiúnaí breithiúnais nó a 
ghníomhaire nó a gníomhaire an fógra sin chuige nó chuici.

Cuir isteach ainm agus seoladh gach duine atá i dteideal an mhorgáiste breithiúnais. Is é an 
t-ainm atá sonraithe anseo an gearánaí sa Mhorgáiste Breithiúnais agus ní mór gurb ionann 
é agus an gearánaí san ordú cúirte.

Ciallaíonn an doiciméad morgáiste breithiúnais iomchuí cóip dheimhnithe de cheann acu seo 
a leanas, de réir mar is cuí: 

Foirm 60, 60a nó 60b atá leagtha amach i Sceideal na bhFoirmeacha a ghabhann le Rialacha 
Chlárlann na Talún 2012, (I.R. Uimh. 483 de 2012) arna leasú ag Rialacha Chlárlann na Talún 
2013 (I.R. Uimh. 389 de 2013).
Foirm 16 atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis na Rialacha um Chlárú Gníomhas 
(Uimh. 2) (I.R. Uimh. 457 de 2009)

a úsáidtear chun críocha an breithiúnas atá i gceist a chomhshó ina mhorgáiste breithiúnais.

Cuir tic sa bhosca iomchuí.

Ginearálta

nóta a haon

nóta a dó

NÓTAÍ AR FHOIRM C10 A CHOMHLÁNÚ
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcónasc leis an reachtaíocht iomchuí.

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, 
Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.

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.

Déan staidéar géar ar na nótaí míniúcháin thuas le do thoil. Ní mór Foirm C10 atá comhlánaithe i gceart a 
thaisceadh leis an CRO laistigh de na teorainneacha ama atá leagtha síos in alt 413 d'Acht na gCuideachtaí 

2014. Diúltóidh an CRO d'Fhoirm C10 nach bhfuil comhlánaithe i gceart nó nach bhfuil na doiciméid chearta nó 
an táille chuí ag gabháil léi, agus seolfaidh sé í ar ais ag an té a sheol isteach í

TÁ A THUILLEADH FAISNÉISE AR FHOIRM C10 A CHOMHLÁNÚ AR FÁIL
 AR WWW.CRO.IE NÓ TRÍD AN R-PHOST Ó INFO@CRO.IE
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