
Sonraí an ghnólachta/ 
  an duine

Sonraí an láithreora

Malartán DX
Uimhir Facs
Uimhir thagartha

Ainm 

Seoladh

Ainm Uimhir theileafóin

Uimhir Facs Seoladh ríomhphoist

  Duine teagmhála

Tugaim faoi deara go bhfuil sé mar choinníoll ag an tseirbhís seo airgead breise a choimeád i mo chuntas 

an t-am ar fad. Cuirim éarlais €                                                            i gceangal leis an bhfoirm seo.
Deimhniú

Post SíniúSíniú

Ainm i mbloclitreacha nó clóscríobh Dáta

Seirbhís á teastáil

Seirbhísí ar líne

Doiciméid a chomhdú de láimh comhlánaigh an mhír Sínitheoir údaraithe ar an taobh eile

nóta a dó

nóta a trí

nóta a sé 

Ainm
Seoladh

Uimhir DX
Uimhir theileafóin

Ríomhphost

nóta a seacht

nóta a ceathair

nóta a cuig

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

Company/Business Name number
note one

Uimhir chuntais:

Uimhir aitheantais phearsanta:

Cuntas taisce CRO
Foirm iarratais chuntais agus íocaíocht tosaigh

a/c1

Stampa dáta faighte CRO & barcode



Sínitheoir 
údaraithe

nóta a hocht

Dearbhaím
ainm i mbloclitreacha nó 
clóscríobh

ó
seoladh

agus mé i mo nóta a ní Chomhpháirtí RúnaíStiúrthóir

go dtugtar údarás don duine seo a leanas foirmeacha údaraithe íocaíochta a shíniú thar mo cheann/thar ár gcinn:

Síniú samplachAinm

ar
ainm iomlán na cuideachta, 
na comhpháirtíochta nó na 
heagraíochta mar is cuí

Stampa na cuideachta
más ann

Síniú

Dáta

Ní gá an mhír seo a chomhlánú ach amháin nuair a bhíonn leabhair Foirmeacha Údaraithe Íocaíochta 
(FÚÍ) ag teastáil.



Ní mór an fhoirm seo a chomhlánú i gceart, ina hiomláine agus de réir na nótaí seo a leanas. 
Ní mór an fhoirm ar fad a chomhlánú. Cuir isteach “ní bhaineann le hábhar”, “níl” nó “níl aon 
cheann” nuair is gá leo. Mura mbíonn go leor spás agat ar Fhoirm a/c 1, ba chóir an fhaisnéis a 
thabhairt ar bhileog leantach agus san fhormáid chéanna a úsáidtear sa mhír chuí den fhoirm. 
Má bhaintear úsáid as bileog leantach, caithfear é sin a chur in iúl sa mhír ábhartha.

Baineann an uimhir seo le cuideachtaí agus le hainmneacha gnó a bhíonn cláraithe leis an 
CRO.

Seo an duine a gheobhaidh na ráitis mhíosúla agus fáltais airgid.

Baineann sé seo le cuntas taisce a oscailt. Cuir tic sa bhosca/sna boscaí cuí.

Eiseofar aitheantas cuntais agus uimhir aitheantais d’fhonn úsáid a bhaint as na seirbhísí ar 
líne. Is féidir doiciméid a ríomhchomhdú agus is féidir doiciméid chomhdaithe agus scanta a 
ordú trí láithreán gréasáin na CRO www.cro.ie. 

Bíonn leabhar Foirmeacha Údaraithe Íocaíochta (FÚÍ) ag teastáil le doiciméid a chomhdú de 
láimh. Le leabhar a fháil, comhlánaigh an mhír Sínitheoir údaraithe.

Ní bhíonn íosmhéid ag teastáil le cuntas taisce a oscailt. Tá sé mar choinníoll ag an tseirbhís 
seo do chustaiméirí airgead breise a choimeád ina gcuntais an t-am ar fad. Ní chuirfear 
asphriontaí cuideachta nó íomhánna scanta ar fáil nó ní ghlacfar le doiciméid ach amháin nuair 
is féidir íoc astu ag úsáid cistí ón gcuntas.

Ní mór don duine a chuireann an fhoirm iarratais faoi bhráid na CRO an mír seo a chomhlánú.
Is féidir leis an iarrthóir é seo a dhéanamh nó is féidir le duine eile é seo a dhéanamh ar a 
s(h)on. Is féidir leo siúd a bhíonn ag glacadh páirte i seirbhís mhalartaithe doiciméad an uimhir 
DX agus na sonraí malartaithe a thabhairt.

Comhlánaigh an mhír seo agus é beartaithe agat an cuntas taisce a úsáid le doiciméid a 
thaisceadh leis an CRO. Cuirtear an mhír seo ar fáil le húsáid a bhaint aisti - ní ghlacann an 
CRO le freagracht ar bith maidir lena húsáid agus coimeádann sí an mhír ghlactha de cheart 
aici féin. 

Agus an t-iarratas ceadaithe, seoltar leabhar Foirmeacha Údaraithe Íocaíochta (FÚÍ) go dtí 
an duine teagmhála ar an bpost. Ní mór FÚÍ chomhlánaithe a chur i gceangal le gach sraith 
doiciméad a chomhdaítear leis an CRO. Tá cead ag na daoine atá liostaithe sa mhír seo FÚÍ a 
shíniú. Nuair a theastaíonn ó chustaiméir sínitheoir údaraithe nua a liostáil, ní mór dó/di an mhír 
seo a chomhlánú agus í a chur faoi bhráid na CRO arís, sula gcuirtear FÚÍ isteach. 

Cuir tic sa bhosca/sna boscaí cuí.

Nótaí Ginearálta

nóta a haon

nóta a dó

nóta a trí

nóta a ceathair

nóta a cuig

nóta a sé

nóta a seacht

nóta a hocht

NÓTAÍ AR FHOIRM A/C1 A CHOMHLÁNÚ

Déan staidéar go cúramach ar na nótaí míniúcháin thuas. Is dóigh go ndiúltóidh an CRO d'Fhoirm a/c1 nach 
bhfuil comhlánaithe i gceart nó nach bhfuil an táille chuí ag gabháil léi agus go seolfar í ar ais go dtí an 

láithreoir. 
TÁ TUILLEADH FAISNÉISE AR FÁIL AG www.cro.ie  FAOI SHAORÁID CHUARDAIGH NA CUIDEACHTA AGUS 

FAOI NA TÁILLÍ FORORDAITHE NÓ AR RÍOMHPHOST Ó info@cro.ie

Tá Oifig Phoiblí na CRO ag Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1. 
Agus an fhoirm comhlánaithe agus sínithe agat, seol ar aghaidh í le do thoil leis an táille 
fhorordaithe go dtí:
An Rannóg Cuntas
An Oifig um Chlarú Cuideachtaí,
Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach, Contae Cheatharlach

Tuilleadh Faisnéise

Seoladh CRO

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. Caithfidh seiceanna nó dréachtaí bainc a theacht ó bhanc i 
bPoblacht na hÉireann.

nóta a ní
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