F7

Doiciméid chuntasaíochta de chuid cuideachta
seachtraí a chur ar ais
Alt 1303(1)/1305(1) Acht na gCuideachtaí 2014

Uimhir na Cuideachta eachtrach
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

Foirm dhlíthiúil na
cuideachta
Áit chlárúcháin na
cuideachta
nóta a haon agus a dó

Tréimhse
Chuntasaíochta
nóta a trí

Ceanglas maidir le
tír neamh-LEE
amháin:
scairchaipiteal

A bhfuil a brainse bunaithe aici sa Stát ag:

Tá doiciméid chuntasaíochta de bhun alt 1303/1305 d'Acht na gCuideachtaí 2014 i gceangal
leis seo, agus iad ullmhaithe cothrom le:
Lá

Mí

Bliain

Méid scairchaipitil ghlaoite de chuid cuideachta neamh-LEE (mura bhfuil sé curtha in iúl faoin
gCairt arna comhdú le Foirm F13), Alt 1306 d'Acht na gCuideachtaí 2014:

nóta a ceathair

Sínithe
nóta a cúig

Síniú té atá freagrach as comhlíonadh faoi alt 1302(2)(g)(ii) nó alt 1304 d'Acht na gCuideachtaí
2014.

Dáta

Ainm

BLOCLITREACHTA

Mionsonraí an
deontóra

Nóta a sé

Ainm
Seoladh
Uimhir teileafóin

Uimhir faics

Ríomhphost

Teagmhálaí

Uimhir/Malartán DX

Uimhir thagartha

NÓTAÍ AR FHOIRM F7 A CHOMHLÁNÚ

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

Ginearálta
nóta a haon

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

nóta a dó

Ní mór seoladh iomlán poist an Bhrainse a thabhairt

nóta a trí

Ní mór go mbeadh cóip de chuntais dheimhnithe/shínithe na cuideachta (ní cuntais an bhrainse)
ag gabháil leis an bhFoirm F7.
Aistriúcháin: I gcás ina bhfuil cuntais aistrithe ó theanga na tíre bunaidh, ní mór na cuntais sa
teanga sin a bheith ag gabháil leis an aistriúchán deimhnithe. (Féach ar bhileog eolais 5 atá ar
fáil ó www.cro.ie maidir le modh deimhniúcháin na n-aistriúchán).

nóta a ceathair

Ní féidir le méid an scairchaipitil a léirítear san fhoirm seo a bheith níos mó ná 2 mhí d'aois. Ní
gá an chuid seo a chomhlánú ach amháin ag cuideachtaí de chuid tíortha neamh-LEE amháin
agus ansin ní gá í a chomhlánú ach amháin sa chás nach léirítear é ar an bhfoirm arna cur
isteach faoi alt 1304(1) (Foirm F13).

nóta a cúig

Ní mór don té atá freagrach as comhlíonadh faoi alt 1302(2)(g)(ii)/1304 d'Acht na
gCuideachtaí 2014 an fhoirm a chomhlánú.

nóta a sé

Bíonn ar an duine a thugann an Fhoirm F7 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.

Doiciméid
Chuntasaíochta

Doiciméid chuntasaíochta atá le comhdú ag cuideachta de chuid an LEE: Cóip de na
doiciméid chuntasaíochta, don bhliain airgeadais lena mbaineann, nach mór don chuideachta
LEE a chur faoi deara go n-ullmhófar iad, agus go gcuirfear ar fáil don phobal iad, de réir
dhlíthe an Stáit LEE ina bhfuil sí corpraithe.
Doiciméid chuntasaíochta atá le comhdú ag cuideachta neamh-LEE: Cóip de na
doiciméid chuntasaíochta, don bhliain airgeadais lena mbaineann, nach mór don chuideachta
neamh-LEE a chur faoi deara go n-ullmhófar iad, agus, más cuí, go gcuirfear ar fáil don
phobal iad, de réir dhlíthe an stáit ina bhfuil sí corpraithe.
Mura gceanglaítear, faoi dhlíthe an stáit ina bhfuil sí corpraithe, go gcuirfidh an chuideachta
neamh-LEE faoi deara go n-ullmhófar doiciméid chuntasaíochta, déanfaidh an chuideachta
sin, maidir le gach bliain dá bhfuil brainse dá cuid bunaithe, an méid seo a leanas —
(a) cuirfidh sí faoi deara go n-ullmhófar de réir—
(i) Threoir 78/660/CEE ón gComhairle agus, más iomchuí, Treoir 83/349/CEE ón gComhairle;
nó
(ii) caighdeáin idirnáisiúnta um thuairisciú airgeadais, cuntais agus tuarascáil bhliantúil
stiúrthóirí ina leith;
agus
(b) mura bhfuil na himthosca den sórt sin nach bhfuil iniúchadh na gcuntas ceangailte faoin
ngníomh Comhphobail ábhartha, a chur faoi deara na cuntais sin agus an tuarascáil bhliantúil
sin a iniúchadh de réir Threoir 2006/43/CE.
Má roghnaíonn cuideachta neamh-LEE sin, féadfaidh sí, in ionad na ndoiciméad
cuntasaíochta dá dtagraítear san fho-alt sin, a sheachadadh, ar an modh forordaithe, ar an
gCláraitheoir—
• cóip de na cuntais, agus tuarascáil bhliantúil na stiúrthóirí ina leith (arna n-ullmhú de réir (b)
mura rud é go bhfuil feidhm ag an eisceacht)
• agus cóip de thuarascáil an iniúchóra ar na cuntais sin agus ar an tuarascáil bhliantúil sin
mura bhfuil feidhm ag an eisceacht sin roimhe seo.

Tuilleadh faisnéise
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

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.

