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(b)  na ceanglais seo a leanas atá leagtha amach in

Dearbhú Comhlíonta 
Ailt 971/1180 Acht na gCuideachtaí 2014

Dearbhú (ar aghaidh)
Agus mé 18 mbliana d’aois agus os a cionn, dearbhaímse go sollúnta agus go fíréanta

nóta a dó

(a)  go gcloíonn cuspóirí na cuideachta le

(a) go gcloífidh cuspóirí na cuideachta beartaithe le

Nó

nóta a dó

sa chaoi gurb ionann na cuspóirí agus cur chun cinn na tráchtála, na healaíne, 
na heolaíochta, an oideachais, reiligiúin nó carthanachta.

alt 971(1)(a) Acht na 
gCuideachtaí 2014

alt 971(1)(b) Acht na 
gCuideachtaí 2014

alt 971(1)(b) Acht na 
gCuideachtaí 2014

alt 1180(1)(a) Acht na 
gCuideachtaí 2014

alt 1180(1)(b) Acht na 
gCuideachtaí 2014

alt 1180(1)(b) Acht na 
gCuideachtaí 2014

i meabhrán nó in airteagail chomhlachais na cuideachta: 

 (i)  Gur gá brabús na cuideachta (más ann dó) nó aon ioncam eile a 
      chaitheamh ar chur chun cinn a cuspóirí;

 (ii) Go bhfuil cosc ar íoc díbhinní lena baill;

(iii) Gur gá na sócmhainní uile a bheadh ar fáil dá baill in aon chás eile a 
      aistriú ar a foirceannadh go cuideachta eile a bhfuil cur chun cinn na 
      tráchtála, na healaíne, na heolaíochta, an oideachais, reiligiúin nó 
      carthanachta mar chuspóirí aici agus a chomhlíonann na ceanglais atá 
      leagtha amach in 

go bhfuil siad san áireamh go mbéidh siad san áireamh

Síniú an Dearbhóra
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Déan staidéar géar ar na nótaí míniúcháin thuas le do thoil. Foirm G5 nach bhfuil críochnaithe
 i gceart nó nach bhfuil na doiciméidí nó na táillí cearta ag dul leis cuirfidh an CRO ar ais 

í chuig an té a sheol í.

TÁ A THUILLEADH FAISNÉISE AR FHOIRM G5 A CHOMHLÁNÚ AR FÁIL
 AR WWW.CRO.IE NÓ TRÍD AN R-PHOST Ó INFO@CRO.IE

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.

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.

NÓTAÍ AR FHOIRM G5 A CHOMHLÁNÚ
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcónasc leis an reachtaíocht iomchuí.

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

Cuir tic sa bhosca/sna boscaí iomchuí.

Cuir tic sa bhosca cuí le do thoil: an chéad bhosca thar ceann cuideachta atá cláraithe 
agus an dara bosca thar ceann cuideachta beartaithe

Ginearálta

nóta a haon

nóta a dó

Tuilleadh faisnéise

Seoladh CRO

Íocaíocht

Ní chomhlánaítear an fhoirm seo ach sa chás ina bhfuil an chuideachta á comhshó 
go dtí ceann de na cineálacha cuideachta seo a leanas nó á hathchlárú mar cheann 
acu:

• Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe
• Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta

agus gur mian leis an gcuideachta a bheith díolmhaithe ó fhorálacha Acht na 
gCuideachtaí 2014 a bhaineann le húsáid focal le cur síos ar an gcineál cuideachta 
mar chuid den ainm cuideachta agus foilsiú an ainm cuideachta, ach leas a bhaint 
as na pribhléidí agus a bheith faoi réir na n-oibleagáidí a bhaineann leis an gcineál 
cuideachta ábhartha.
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