C6

Dearbhú ar mhuirear/morgáiste breithiúnais a
shásamh
Alt 416(4) Acht na gCuideachtaí 2014

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

Ní mór gurb ionann go beacht ainm na cuideachta agus an t-ainm ar an gClár

Comhlánadh an muirear seo a leanas ina iomláine:

Sonraí Muirear
Uimhir muirir

nóta a haon

An dáta a
cruthaíodh/a cláraíodh
an muirear

Lá

Mí

Bliain

Mí

Bliain

nóta a dó

Ainm an mhuirearaí/
iasachtaí
nóta a trí

Seoladh an mhuirearaí/
iasachta
nóta a trí

An dáta a
íocadh an
muirear

Mionsonraí an
deontóra

Lá		

Duine lenar féidir fiosruithe a dhéanamh

nóta a ceathair

Ainm
Seoladh
Uimhir teileafóin

Uimhir faics

Ríomhphost

Teagmhálaí

Uimhir/Malartán DX

Uimhir thagartha

Síniú thar ceann na
cuideachta
Nóta a cúig,
a sé agus a
seacht

Rúnaí

Stiúrthóir

Stiúrthóir

Ainm i mbloclitreacha nó clóscríofa

Ainm i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta

Dáta

Leachtaitheoir
Ainm i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta

Cuideachtaí
eachtrach amháin

Duine atá freagrach as comhlíonadh faoi alt 1302(2)(g) (ii)
Ainm i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta

Síniú an tSealbhóra
muirir (muirearaí)/
an Chreidiúnaí
Breithiúnais nó thar
a cheann nó a ceann

Sa chás inar shínigh an sealbhóir muirir (muirearaí)/an creidiúnaí breithiúnais an fhoirm, clárófar
an sásamh gan aon fhógra a eisiúint faoi alt 416(1) d'Acht na gCuideachtaí 2014.

Ainm i mbloclitreacha nó clóscríofa

Post
Dáta

i mbloclitreacha nó clóscríofa

NÓTAÍ AR FHOIRM C6 A CHOMHLÁNÚ

Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcónasc leis an reachtaíocht iomchuí.
Ginearálta

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

nóta a haon

Tá na huimhreacha muirir liostaithe ar asphrionta cuideachtaí CRO, atá ar fáil ó www.cro.ie ach an
táille chuí a íoc.

nóta a dó

Cuir isteach an dáta ar ar cruthaíodh an muirear nó an dáta ar ar cláraíodh an muirear. Bíonn an dá
dáta le feiceáil ar asphrionta cuideachta.

nóta a trí

Is é nó í an sealbhóir muirir (muirearaí) an té atá i dteideal an mhuirir, go hiondúil an páirtí a chuir
an t-airgead ar fáil. Más amhlaidh go bhfuil athrú tagtha ar ainm nó seoladh an tsealbhóra muirir ó
cláraíodh an muirear, ba chóir foirm C17 a thaisceadh ar dtús. Má mhainnítear fógra a thabhairt don
CRO faoi aon athrú ar ainm/seoladh an tsealbhóra muirir, d'fhéadfaí muirear a chlárú go mícheart
mar cheann a rinneadh a lánsásamh. Ní leagtar freagracht ar bith ar an CRO in imthosca den sórt sin.

nóta a ceathair

Bíonn ar an duine a thugann an Fhoirm C6 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.

nóta a cúig

Bíonn ar rúnaí na cuideachta agus ar cheann de na stiúrthóirí an fhoirm a shíniú, nó dhá stiúrthóirí.
Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir le hoifigeach a ainm a chur síos mar rúnaí agus mar stiúrthóir
ar an bhfoirm. Má chuireann duine a ainm síos mar rúnaí níl cead aige a ainm a chur síos mar
stiúrthóir agus a mhalairt de dhóigh.
Má tá an chuideachta faoi leachtú, ní mór don leachtaitheoir an fhoirm a shíniú in áit an stiúrthóra
agus an rúnaí. Ní fhéadfaí glacadóir an fhoirm C6 a chomhlánú.
Maidir le cuideachta sheachtrach, ní mór don té atá freagrach as comhlíonadh faoi alt 1302(2)(g) (ii)
d'Acht na gCuideachtaí 2014 an fhoirm a chomhlánú.

nóta a sé
nóta a seacht

Cuir tic sa bhosca/sna boscaí iomchuí.
Tabhair faoi Deara: Sonraítear in alt 416(5) d'Acht na gCuideachtaí 2014 gurb amhlaidh má
shíníonn duine an ráiteas seo agus a fhios aige nó aici go bhfuil sé bréagach, go bhfuil an duine sin
ciontach i gcion chatagóir 2.
Sonraítear in alt 416(6) agus (7) gurb amhlaidh, má shíníonn duine an ráiteas seo agus nár chreid
sé nó sí ar fhorais réasúnta go raibh an ráiteas fíor, go bhféadfaidh an chúirt a fhógairt go mbeidh
an sínitheoir faoi dhliteanas go pearsanta, gan teorainn dliteanais, i leith fhiacha agus dliteanais eile
iomlána na cuideachta nó pé chuid díobh a shonróidh an chúirt.

Tuilleadh faisnéise
Tá sé ríthábhachtach gur chuig Rannóg na Morgáistí a sheolfaí litreacha ag déanamh agóide i
gcoinne clárú um shásamh muirir.

Seoladh an CRO

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

Íocaíocht
Asphriontaí

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.
Is féidir asphriontaí cuideachtaí a fháil ón CRO nó trí www.cro.ie tríd an táille iomchuí a íoc.

Déan staidéar géar ar na nótaí míniúcháin thuas le do thoil. Foirm C6 nach bhfuil críochnaithe i gceart nó nach bhfuil
na táillí cearta ag dul leis cuirfidh an CRO ar ais í chuig an té a sheol í de bhun ailt 898 d'Acht na gCuideachtaí 2014
TÁ A THUILLEADH FAISNÉISE AR FHOIRM C6 A CHOMHLÁNÚ, AG CUR SAN ÁIREAMH AN TÁILLE FHORORDAITHE,
AR FÁIL AR WWW.CRO.IE NÓ TRÍD AN R-PHOST Ó INFO@CRO.IE

Please Note

Mura bhfuil an fhoirm sínithe ag an sealbhóir muirir, d'fhéadfadh sé 2 mhí a thógáil
sásamh an mhuirir a chlárú. Ní eiseofar fógra sa ghnáthchúrsa maidir le clárú an
taiscthe. Féadfar stádas an taiscthe a sheiceáil ar shuíomh gréasáin CRO, www.cro.
ie. Tá cúnamh maidir leis an tsaoráid suímh gréasáin ar fáil, más gá, ó info@cro.ie.

