
Uimhir na Cuideachta (a leithroinnfidh an CRO ar chlárú na cuideachta)

Ainm na Cuideachta 
ar imirce

ina iomlán

Leis seo, déanann an chuideachta thuasluaite iarratas ar bheith cláraithe ar leanúint sa Stát faoi 
Acht na gCuideachtaí 2014, agus faoin ainm chuideachta seo a leanas: nóta a haon

a corpraíodh in:

faoin uimhir 
chláraithe:

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

Mionsonraí an deontóra

Malartán DX
Uimhir faics
Uimhir thagarthaRíomhphost

Uimhir theileafóin

Uimhir DX

Seoladh

Ainm

nóta a dó 

Dearbhú reachtúil faoi Iarratas ó chuideachta 
ar imirce ar bheith cláraithe mar chuideachta 
Éireannach ar leanúint ar an gClár Éireannach
Alt 1409(1)(d) Acht na gCuideachtaí 2014

Q2

Dátstampa faighte CRO & barcode



Dearbhú comhlíonadh agus Dearbhú faoi 
Alt 22/24 Acht na gCuideachtaí 2014

Cód NACE
nóta a ceathair 

gur comhlíonadh ceanglais uile Acht na gCuideachtaí maidir le clárú na cuideachta sin, agus le réamhábhair agus ábhair 
teagmhasacha leis, agus go bhfuil Foirm Q2 comhlánaithe de réir na Nótaí um Chomhlánú Fhoirm Q2.

Déanaimse, 
Ainm i gcló trom

a bhfuil cónaí orm ag
Seoladh cónaithe

a dhearbhú go sollúnta agus go fíreannach gur stiúrthóir cuideachta ar imirce mé agus 

Dearbhaím ina theannta sin gurb é an cuspóir, nó ceann de na cuspóirí, atá le bunú na cuideachta, ná tabhairt faoi ghníomhaíocht 
sa Stát, agus go bhfeictear domsa gur féidir

(a) an ghníomhaíocht a rangú, i gcomhréir leis an gcóras rangaithe ábharthach mar seo a leanas

Agus gurb é nádúr ginearálta na gníomhaíochta: nóta a cúig 

Nó (b)nach féidir an ghníomhaíocht a rangú ar an mbealach sin ach gur seo cur síos cruinn air: nóta a cúig 

nóta a trí 

          _

Dearbhaím chomh maith: 

gur cuideachta bhunaithe, chláraithe sa dlínse ábhartha í an chuideachta ar imirce, ó dháta an dearbhaithe seo ar aghaidh, agus 
nach fuarthas fógra i dtaobh achainí ná nós imeachta dá shamhail chun an chuideachta a fhoirceannadh ná a leachtú, ná níl achainí 
ná nós imeachta dá shamhail fós amuigh in áit ar bith, agus nár tugadh fógra dóibh i dtaobh ordacháin nó nár glacadh rún chun an 
chuideachta a fhoirceannach ná a leachtú in áit ar bith;

nár tugadh fógra don chuideachta ar imirce i dtaobh glacadóir, leachtaitheoir, scrúdaitheoir nó duine eile dá samhail a cheapadh 
agus, ar dháta an dearbhaithe, nach bhfuil duine den sórt sin ag gníomhú sa cháil sin in áit ar bith maidir leis an gcuideachta ar 
imirce, a cuid maoine nó aon chuid di;

nach bhfuil an chuideachta ar imirce, ar dháta an dearbhaithe, ag oibriú ná ag seoladh gnó faoi scéim, ordú, comhréiteach ná faoi 
shocrú ar bith dá samhail a bhfuil siad páirteach iontu nó atá déanta ag an gcuideachta ar imirce le creidiúnaithe in áit ar bith; 

go ndearna an chuideachta ar imirce, ar dháta an dearbhaithe, fógra a sheirbheáil, maidir leis an gclárú beartaithe, ar chreidiúnaithe 
na cuideachta ar imirce; 

go bhfuarthas, nó gur tarscaoileadh (de réir mar a bhí i gceist) toiliú nó ceadú maidir leis an gclárú beartaithe sa Stát, mar a 
cheanglaítear le haon chonradh ar glacadh páirt ann nó gnóthas de chuid na cuideachta ar imirce; 

go bhfuil an clárú ceadaithe agus faofa de réir mheabhrán agus airteagail chomhlachais na cuideachta nó de réir dhoiciméad 
comhionann bunreachtúil na cuideachta ar imirce; 

Dearbhaím ina theannta sin gurb í an áit nó na háiteanna sa Stát a bhfuil i gceist tabhairt faoin ngníomhaíocht seo ná:  nóta a sé 

agus gurb í an áit a ndéanfar riarachán lárnach na cuideachta a riar go hiondúil ná:  nóta a sé 

Leanann an dearbhú ar aghaidh lastall



Agus déanaim an dearbhú sollúnta seo go coinsiasach ag creidiúint go bhfuil sé fíor agus de 
thairbhe Acht na nDearbhuithe Reachtúla 1938

Dearbhaím chomh maith go bhfuil an fhoirm seo, lena n-áirítear ráiteas críochnaithe go hiomlán agus 
go cuí.

Dearbhú 
comhlíonadh agus 
Dearbhú faoi Alt 
22/24 Acht 2014
(leanaithe)

Arna dhearbhú i m'fhianaise i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Duine arna údarú nó arna húdarú le                                                                  chun dearbhuithe 
reachtúla a thógáil agus a ghlacadh

Sínithe 

cuir isteach an fhoráil reachtúil údarúcháin

Coimisinéir Mionnaí Nótaire PoiblíFeidhmeannach Síochána

nóta a seacht 

ar suíodh a chéannacht nó a céannacht dom roimh an Dearbhú seo a thógáil, trí na nithe seo a 
leanas a thabhairt ar aird dom:

Síniú an fhinné
An                         lá seo de        20 

Cárta aitheantais náisiúnta uimhir

Pas Eachtrannach uimhir.               

Doiciméad taistil dídeanaí uimhir

Doiciméad taistil

is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann

Pas uimhir

arna eisiúint 
ag údaráis 

nó

nó

nó

nó

ar Ballstát de chuid AE, Cónaidhm na hEilvéise nó Páirtí Conarthach i gComhaontú LEE é

is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann

(doiciméad atá comhionann le pas) 

ag an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

(seachas doiciméad taistil 
dídeanaì) 

Ag

nó

nó

a chur

AG ainm i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

a bhfuil aithne phearsanta agam air nó uirthi

a bhfuil aithne phearsanta agam air nó uirthi, in aithne dom

arna eisiúint 

ag údaráis 

arna eisiúint 

ag údaráis 

arna eisiúint 

arna eisiúint 
ag an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

Nóta: NOCHTADH  
NA FAISNÉISE 
AITHEANTAIS 
A SHOLÁTHAIR 
CHUN CRÍOCA 
AN DHEARBHÚ 
REACHTÚIL A 
COMHLANÚ, 
TIOCFAIDH É 
MAIDIR LE SIN, 
TAIFEAD POIBLÍ 
AR AN IARRATAS 
SIN A FHÁIL. 
ALT 891 ACHT NA 
gCUIDEACHTAÍ 
2014

nóta a seacht 

nóta a seacht 



NÓTAÍ AR FHOIRM Q2 A CHOMHLÁNÚ
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcónasc leis an reachtaíocht iomchuí.

nóta a dó

nóta a trí

Ginearálta 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. Muna mbíonn go leor spáis agat ar Fhoirm Q2, ba chóir an fhaisnéis a thabhairt ar 
bhileog leantach agus san fhormáid chéanna a úsáidtear sa mhír iomchuí den fhoirm. Má bhaintear úsáid as 
bileog leantach, ní mór é sin a chur in iúl sa mhír ábhartha agus ar an mbileog leantach freisin.

nóta a haon

nóta a 
cúig

nóta a 
ceathair

Ciallaionn ‘cuideachta ar imirce’ comhlacht corpraithe atá bunaithe agus cláraithe faoi dhlíthe dlínse ábhartha 
agus gur gnóthas comhinfheistíochta é. Tagraíonn ‘dlínse ábhartha’ do dhlínsí atá forordaithe chun críocha alt 
1409 d’Acht na gCuideachtaí 2014, d’áiteanna lasmuigh den Stát ina bhfuil an chuideachta ar imirce bunaithe agus 
cláraithe tráth an iarratais. 

nóta a sé

nóta a 
seacht

Is é an bunús céanna do rangú staitistiúil ar ghníomhaíochtaí eacnamaíocha san A.E. ná an cód NACE.  Tá 
an cód le fáil ar www.cro.ie.  Caithfidh an cód 4 dhigit NACE agus na gníomhaíochtaí teacht le príomhchuspóir 
beartaithe na cuideachta sa mheamram comhlachais a théann leis. I gcás ina mbeidh dhá ghníomhaíocht nó 
níos mó, tabhair sonraí maidir leis an bpríomhghníomhaíocht sa Stát.

Mar gheall gur féidir gach gníomhaíocht a aicmiú faoi chód NACE, is beag ga a bheidh le (b) a líonadh.

Caithfear seoladh iomlán poist a thabhairt.  Ní leor Bosca in Oifig an Phoist.

Cuir tic sa bhosca/sna boscaí iomchuí. Mar Aturnae Cleachtais - Alt 72 Acht Athurnaetha (Leasú) 1994.

Is éard atá sa dearbhú reachtúil ná dearbhú ar chomhlíonadh leis na riachtanais dlíthiúla ar fad a bhaineann le 
chlarú cuideachta.  Caithfidh an t-aturnae atá ag cur na cuideachta le chéile é a shíniú nó stiúrthóir nó rúnaí os 
comhair coimisinéir mionnaí, nótaire poiblí, aturnae nó feidhmeannach síochána.  Mar gheall go ndeimhníonn 
an dearbhú go bhfuil gach riachtanas clárúcháin eile comhlíonta, caithfear é a shíniú nuair a bheidh an fhoirm 
críochnaithe ina hiomláine, mar sin ní fhéadfaidh dáta an dearbhúcháin teacht roimh dátaí sínithe eile ar an 
bhfoirm agus ar mheamram agus airteagail chomhlachais a théann leis.

Nuair nach bhfuil na bundoiciméid chlárúcháin scríofa i nGaeilge nó i mBéarla, aistriúchán 
go Gaeilge nó Béarla agus é deimhnithe, ag duine atá inniúil chun deimhniú a dhéanamh 
amhlaidh, mar aistriúchán ceart ar na doiciméid. 

Ní mór Foirm Q1 - Iarratas ar imirce ar bheith cláraithe mar chuideachta Éireannach, Foirm Q3, 
an dearbhú reachtúil maidir leis na ceanglais réamhchláraithe a chríochnú, agus Foirm Q7, an 
dearbhú sócmhainneachta, bheith ag gabháil le Foirm Q2. 

Déan staidéar géar ar na nótaí míniúcháin thuas le do thoil. 

TÁ A THUILLEADH FAISNÉISE AR FHOIRM Q2 A CHOMHLÁNÚ AR FÁIL
 AR WWW.CRO.IE NÓ TRÍD AN R-PHOST Ó INFO@CRO.IE

Seoladh an CRO

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, 
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.

Tuilleadh faisnéise

Caithfear ainm na cuideachta beartaithe a thabhairt go hiomlán agus a bheith díreach mar a chéile le hainm na 
cuideachta tugtha ar an meamram agus airteagail chomhlachais a théann leis seo.

Caithfidh an duine atá ag cur na foirme iarratais isteach ag an gCláraitheoir an chuid seo a líonadh.  Féadfaidh 
an t-iarrthóir féin nó duine ag gníomhú ar a s(h)on é seo a dhéanamh.  Eiseofar an deimhniú corpraithe le lámh 
nó le post cláraithe chuig an té a sheol í.
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