
Ainm na cuideachta                                      

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

 Astuithe                 

 ina iomláine

   nóta a haon

Istigh leis seo atá litir dheimhnithe ó na Coimisinéirí Ioncaim nach bhfuil agóid ann.  
Tá deimhniú i scríbhinn ó na Coimisinéirí Ioncaim seachadta ar an gCláraitheoir, ón 
gcuideachta, dar dáta nach luaithe ná 3 mhí roimh an dáta a gheofar an t-iarratas seo.

Rún speisialta chun iarratas a dhéanamh ar an mbaint dheonach den chlár, arna dhéanamh 
i gcomhréir le halt 731 d'Acht na gCuideachtaí 2014, agus dar dáta nach luaithe ná 3 mhí 
roimh an dáta a gheofar an t-iarratas seo:

Istigh leis seo atá an leathanach iomlán ar a bhfuil ainm an nuachtáin agus dáta foilseacháin 
an fhógra ar taispeáint go soiléir. Foilsíodh an fógra in (cuir tic sa bhosca iomchuí le do thoil)

Foilsíodh an fógra gan níos mó ná 30 lá roim an iarratas seo a chur isteach chuig an CRO.
Tá an fógrán san fhoirm atá forordaithe san Fhoirm H15 seo.

 Lá Mí Bliain

 Lá Mí Bliain

Dáta foilseacháin an fhógra
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Síniú

Síniú

Síniú

Síniú

Dáta

Dáta

Dáta

Dáta

agus táimíd/mé mar stiúrthóir(í) reatha na cuideachta (agus fógartha do CRO faoi láthair dá réir), ar an 
gCláratheoir an chuideachta thuasluaite a bhaint den chlár, de bhun Alt 733 d'Acht na gCuideachtaí 2014, ar 
bhonn nach bhfuil gnó á sheoladh ag an gcuideachta.

Deimhním/Deimhnímid:
ainm(neacha) i mbloclitreacha

Deimhním/Deimhnímid:

• Gur scoir an chuideachta

• nach gcuirfidh sí tús leir arís nó nach gcuirfidh sí tús leis, de réir mar is cuí, sa 
  tréimhse roimh bhaint den chlár di.

• Mar atá ag dáta an iarratais -
 (i)  nach bhfuil sócmhainní ar bith ag an gcuideachta thar €150 agus
 (ii)  nach bhfuil dliteanais ar bith ag an gcuideachta (dliteanais theagmhasacha agus 
      ionchasacha san áireamh) thar €150 
 (iii)  nach bhfuil an chuideachta ina páirtí do dhlíthíocht atá ar bun nó ar feitheamh

trádáil nár thrádáil an chuideachta riamh

• Gur comhdaíodh gach tuairisceán bliantúil amuigh le CRO dháta an iarratais seo ar a laghad, agus gur íocadh 
gach táille agus pionós, de réir mar ba chuí.

• Foilsíodh an fógra gan níos mó ná sé sheachtain roim an iarratas seo a chur isteach chuig an CRO.

 nóta a haon agus a dó

Deimhnímid gur rith an chuideachta rún speisialta, a rinneadh laistigh de 3 mhí roimh an dáta iarratais, i gcomhréir 
le Alt 733 d'Acht na gCuideachtaí 2014, ar:

 Lá Mí  Bliain

Is ionann an dearbhú seo agus dearbhú neamh-mhionnaithe um chomhlíonadh na gceanglas dlíthiúil go léir a 
bhaineann le baint dheonach den chlár. Is cion coiriúil é do dhiune de bhun ailt 876 d'Acht na gCuideachtaí 2014 
doiciméad le faisnéis bréige a sheoladh chuig an CRO go feasach agus go meargánta.

Ainm ghnó

An bhfuil ainm gnó nó ainmneacha gnó faoi úinéireacht na cuideachta?

Má tá, ar scoireadh den ainm gnó nó na hainmneacha gnó?

Tá

Tá

Níl

Níl

Más infheidhme, féach nóta a trí



Ní mór gach mír den fhoirm seo a chomhlánú. Ní mór an fhoirm seo a chomhlánú i gceart, ina hiomláine, 
agus de réir cheanglais Acht na gCuideachtaí 2014 agus leis na nótaí seo a leanas.

Is cumhacht shaorthoilteanach a mbainfidh sí úsáid as, áfach, i gcás ina gcuirfidh stiúrthóir cuideachta 
iarratas foirmiúil isteach ar ainm a chuideachta/a cuideachta a bhaint den chlár agus go gcomhlíonfaidh an 
t-iarratas ar bhaint ina iomláine le ceanglais an Chláraitheora.

Céim a hAon: Ní mór rún speisialta a rith, ina ndéantar rún iarraidh ar an gCláraitheoir go mbainfí an 
chuideachta den chlár ar an bhforas nár sheol sí gnó riamh nó go bhfuil sí scortha de ghnó a sheoladh, agus 
go bhfuil rún déanta aici freisin gurb amhlaidh, agus í ag feitheamh ar chinneadh maidir lena hiarratas um 
baint den chlár, nach mbeidh an chuideachta ag seoladh aon ghnó nó nach mbeidh aon dliteanais á dtabhú 
aici. Ní mór an rún a dhéanamh laistigh den tréimhse 3 mhí roimh an iarratas, agus é a chomhdú leis an 
CRO.

Céim a Dó
Chomhdaigh an chuideachta gach tuairisceán bliantúil amuigh dhá sheachtain ar a laghad roimh dháta a 
rinneadh an t-iarratas ar bhaint, agus íocadh gach táille ábhartha agus pionós maidir le comhdú déanach.

Céim a Trí
Éilítear litir dheimhnithe ó na Coimisinéirí Ioncaim nach bhfuil agóid ann a chur le Foirm H15. Ní 
mór í seo a iarraidh i scríbhinn ó: Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, Aonad na gCuideachtaí Náisiúnta, 
Bosca Oifig Phoist 1, Loch Garman. Teileafón: 053 9149300 

Céim a Ceathair: Cuirtear fógra, cosúil leis an téacs samplach thíos, i nuachtán laethúil amháin a fhoilsítear 
agus a scaiptear ar fud an náisiúin i bPoblacht na hÉireann, agus cuirtear le Foirm H15 é. Ní mór an fógra 
seo a bheith ar taispeáint i nuachtán a foilsíodh nach mó ná 30 lá roimh sheachadadh an iarratais ar bhaint 
thoilteanach chuig an CRO. Ní mór leathanach iomlán an nuachtáin ar a bhfuil an fógra ar taispeáint a chur 
isteach chuig an CRO  in éineacht leis an bhFoirm H15, mar tá sé riachtanach go bhfuil ainm an nuachtáin 
agus dáta an fhoilseacháin ar taispeáint leis an bhfógra. Bíodh a fhios agat gur féidir úsáid a bhaint as fógra 
aonar le rún a fhóghairt le haghaidh iarratais ar bhaint thoilteanach do suas le sé chuideachta. Sna cásanna 
seo, caithfear Foirm H15 ar leith a chur isteach do gach cuideachta.

NÓTA: De bhrí go nglacfaidh sé tamall le céimeanna 1, 2 agus 3 thuasluaite a chomhlánú, ní mór gan an 
fógra a chur isteach go dtí go bhfuil an chuideachta cinnte go gcomhdaíodh sí gach tuairisceán bliantúil 
atá amuigh leis an CRO agus dháta foilseacháin an fhógra, agus go bhfuil litir nach bhfuil argóint ann ó na 
Coimisinéirí Ioncaim faighte aici agus go mbeidh sí in ann Foirm H15 a sheachadadh don CRO.

Céim a Cúig: Cuireann stiúrthóir(í) na cuideachta, taifeadta leis an CRO faoi láthair dá réir, iarratas ar bhaint 
na cuideachta den chlár agus úsáid Foirm H15 lastall.

Ginearálta
   NÓTAÍ COMHLÁNÚCHÁIN FHOIRM H15

nóta a 
haon

nóta a dó

nóta a trí

Déan staidéar géar ar na nótaí míniúcháin thuas le do thoil. Foirm H15 nach bhfuil críochnaithe 
i gceart nó nach bhfuil na doiciméid 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 H15 A CHOMHLÁNÚ, AG CUR SAN ÁIREAMH AN TÁILLE 
FHORORDAITHE, AR FÁIL AR WWW.CRO.IE NÓ TRÍD AN R-PHOST Ó INFO@CRO.IE 

Cuir tic sa bhosca/sna boscaí iomchuí.

Ní mór go síneodh gach duine de na stiúrthóirí an fhoirm seo.

Más rud é go bhfuil ainm gnó nó ainmneacha gnó faoi úinéireacht na cuideachta, ba chóir scor den ainm 
gnó nó na hainmneacha gnó trí fhoirm RBN3 a chomhdú leis an CRO. Féadfar an Fhoirm RBN3 a chomhdú 
SAOR IN AISCE agus féadfar í a chomhlánú ar pháipéar nó ar líne ag www.core.ie

Seoladh CRO

Tuilleadh faisnéise

Íocaíocht

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

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.



CINEÁL 1 - Do aon chuideachta

Tá sé beartaithe ag XY Teoranta [EFG Teoranta roimhe seo], ag trádáil mar Z, [agus ag trádáil 
mar W roimhe seo], atá scortha trádála/nár thrádáil riamh (scrios de réir mar is cuí), a bhfuil a 
oifig cláraithe ag [ ] {agus a raibh a oifig cláraithe roimhe seo ag [ ]} agus a bhfuil a phríomháit 
ghnó lonnaithe ag [ ], agus gan sócmhainní níos mó ná €150 agus/nó ná dliteanais níos mó 
ná €150 a bheith aige, tá sé beartaithe cur in iúl do Chláraitheoir na gCuideachtaí nach bhfuil 
an chuideachta ag seoladh gnó agus iarraidh ar an gCláraitheoir ar an mbonn sin lena chuid 
cumhachtaí a fheidhmiú de bhun alt 733 d’Acht na gCuideachtaí 2014 le hainm na cuideachta a 
bhaint den chlár.

De Réir Ordú an Bhoird

{Ainm} Stiúrthóir/Rúnaí (de réir mar is cuí)
* I gcás  ar athraigh a chuideachta a hainm de thréimhse 12 mhí roimh dháta an fhógra, ní mór
an t-ainm a bhí ann roimhe chomh maith leis an ainm reatha a thaispeáint 
** Éilítear gach ainm gnó atá á úsáid ag an gcuideachta ná a bhí á úsáid aici le linn tréimhse 12 
mhí roimh dháta foilseacháin an fhógra, éilítear iad a chuimsiú san fhógra.
*** I gcás a bhfoilsítear an fógra laistigh de bhliain amháin i ndiaidh don chuideachta a seoladh 
cláraithe roimhe seo chomh maith leis an seoladh cláraithe reatha a thaispeáint san fhógra.

CINEÁL 2 - Do dhá chuideachta ghaolta nó níos mó ná sin (uaslíon 6) - (oifig chláraithe 
céanna agus príomháit ghnó céanna)

(a) XY Teoranta, [ABC Teoranta roimhe seo], [ag trádáil mar D], tá scortha trádála/nár thrádáil 
riamh (de réir mar is cuí), agus
(b) Tá sé beartaithe ag VW Teoranta, [EFG Teoranta roimhe seo], ag trádáil mar Z, [agus ag 
trádáil mar W roimhe seo], atá scortha trádála/nár thrádáil riamh (de réir mar is cuí), a bhfuil a 
oifig cláraithe ag an bheirt acu ag [ ] agus a raibh a n-oifig cláraithe roimhe seo acu ag [ ] agus a 
bhfuil a bpríomháit gnó lonnaithe ag [ ], agus gan sócmhainní níos mó ná €150 agus/nó ná dlitea-
nais níos mó ná €150 a bheith ag ceann ar bith acu, tá sé beartaithe acu fógairt do Chláraitheoir 
na gCuideachtaí nach bhfuil an chuideachta ag seoladh gnó agus iarraidh ar an gCláraitheoir ar 
an mbonn sin lena chuid cumhachtaí a fheidhmiú de bhun alt 733 d’Acht na gCuideachtaí 2014 
le hainm na gcuideachta a bhaint den chlár.

Trí Ordú an Bhoird
Ainm Stiúrthóra/rúnaí (mar is cuí)

CINEÁL 3 - Do dhá chuideachta neamhghaolta nó níos mó ná sin (uaslíon 6) - (oifigí 
cláraithe difriúla agus príomháit ghnó difriúla)
(a) XY Teoranta, [ABC Teoranta roimhe seo], [ag trádáil mar D], a bhfuil a oifig chláraithe ag [ ] 
agus a raibh a oifig chláraithe roimhe ag [ ] agus a bhfuil príomháit ghnó aige ag [ ] atá scortha 
trádála/nár thrádáil riamh (de réir mar is cuí), agus
(b) Tá sé beartaithe ag VW Teoranta, [EFG Teoranta roimhe seo], ag trádáil mar Z, [agus ag 
trádáil mar W roimhe seo], a bhfuil a oifig chláraithe ag [ ] agus a raibh a oifig chláraithe roimhe 
ag [ ] agus a bhfuil príomháit ghnó aige ag [ ], atá scortha trádála/nár thrádáil riamh (de réir mar 
is cuí), agus gan sócmhainní níos mó ná €150 agus/nó ná dliteanais níos mó ná €150 a bheith 
ag ceann ar bith acu, tá sé beartaithe acu fógairt do Chláraitheoir na gCuideachtaí nach bhfuil 
an chuideachta ag seoladh gnó agus iarraidh ar an gCláraitheoir ar an mbonn sin lena chuid 
cumhachtaí a fheidhmiú de bhun alt 733 d’Acht na gCuideachtaí 2014 le hainm na gcuideachta a 
bhaint den chlár.

Trí Ordú an Bhoird
Ainm Stiúrthóra/rúnaí (mar is cuí)

   NÓTAÍ COMHLÁNÚCHÁIN FHOIRM H15
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