
 Oifig Chlaraithe

Ainm na Cuideachta
ina hiomlán

iarratas leis seo ar í a bhaint den chlár sa Stát mar chuideachta faoi Acht na 
gCuideachtaí 2014.

Leanfaidh an chuideachta, ar í a chlárú, de bheith ina comhlacht corpraithe agus beidh 
oifig nua chlárúcháin acu sa dlínse ábhartha ag: 

Dlínse ábhartha an chláraithe nua:

Tá na doiciméid aistrithe seo a leanas ag gabháil leis an iarratas seo:

Dearbhú reachtúil, Foirm Q9, arna ullmhú de réir fhorálacha alt 1415 Acht na 
gCuideachtaí 2014, arna chur faoi mhionn tráth nach déanaí ná 28 lá roimh dáta 
an iarratais, á dhearbhú go bhfuil fiosrúchán iomlán déanta agus go bhfuil an 
chuideachta seo in ann a fiacha a íoc agus iad dlite.

Cóip de rún speisialta na cuideachta a cheadaíonn go ndéanfaí an chuideachta a 
bhaint den chlár, mar a bhí beartaithe, agus go n-aistreofaí an chuideachta iarrthach 
chuig an dlínse ábhartha.

Dearbhú reachtúil, Foirm Q6, arna ullmhú de réir fhorálacha alt 1412(1)(a) Acht na 
gCuideachtaí 2014, arna chur faoi mhionn tráth nach déanaí ná 28 lá roimh dáta an 
iarratais, á dhearbhú go bhfuil fiosrúchán iomlán déanta ailt 1412(1)(a)(i)-(vii).

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

Déanann an chuideachta  

Ainm
Seoladh

Uimhir DX 
Uimhir theileafóin

Ríomhphost

Malartán DX 
Uimhir faics
Uimhir thagartha

Mionsonraí an 
deontóra

nóta a haon

Uimhir na Cuideachta

Iarratas ó chuideachta Éireannach ar í a 
bhaint den chlár mar chuideachta Éireannach
Alt 1413(2)(a) Acht na gCuideachtaí 2014
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Athruithe Beartaithe

Ní mór athrú ar bith ar an Ainm Cuideachta nó ar a cuid gníomhairí don seirbheáil próisis 
a lua anseo:

Deimhním leis seo go bhfuil na mionsonraí go léir san fhoirm seo ceart agus gur soláthraíodh 
iad de réir na Nótaí ar Fhoirm Q5 a Chomhlánú. 

Deimhniúchán

Síniú Ainm  i mbloclitreacha nó i 
gclóscríbhinn

Stiúrthóir Dáta 



NÓTAÍ AR FHOIRM Q5 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. Ní 
mór gach mír den fhoirm a chomhlánú. Muna mbíonn go leor spáis agat ar Fhoirm Q5, 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 Bíonn ar an duine a thugann an Fhoirm Q5 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.

Ní mór Foirm Q6 dearbhú reachtúil, Foirm Q7, an dearbhú reachtúil maidir leis na ceanglais 
réamhchláraithe a chríochnú, agus Foirm Q9, an dearbhú sócmhainneachta, bheith ag gabháil le 
Foirm Q5. 

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

TÁ A THUILLEADH FAISNÉISE AR FHOIRM Q5 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
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