Bileog Faisnéise Uimh. 14
CLÁRÚ AINM GNÓ
BILEOG FAISNÉISE UIMH. 14/ Aibreán 2019

1. RÉAMHRÁ
1.1 CRO

Coimeátar aon fhaisnéis reachtúil phoiblí ar chuideachtaí Éireannacha ag an CRO. Feidhmíonn an
CRO faoi choimirce na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta agus tá sí suite i dTeach Bloom, Plás
Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1. Is féidir fiosrúcháin poist a sheoladh chuig: An Oifig um
Chlárú Cuideachtaí, Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach, Contae Cheatharlach.
Is iad seo príomhfheidhmeanna an CRO:
•
•
•
•
•
•

Ionchorprú cuideachtaí
Clárú ainmneacha gnó
Doiciméid iar-ionchorpraithe cuideachtaí a chlárú
Athruithe ar shonraí ainm gnó a chlárú
Forfheidhmiú, ionchúiseamh agus cuideachtaí a scriosadh ón gClár
Faisnéis a sholáthar don phobal

1.2 Uaireanta oscailte

Tá an CRO oscailte don phobal gach lá oibre ó 9.30am go 4.30in. Féadfar teagmháil a dhéanamh
le hAonad Faisnéise na hOifige le linn gnáth-uaireanta oibre ag 01 -804 5200. Tugtar cuireadh
do chliaint freisin teagmháil a dhéanamh leis an Oifig tríd ar r-phost ag info@cro.ie. Seoltar
teachtaireacht ar ais chuig na daoine seo laistigh d’uair amháin nó go luath an mhaidin dar gcionn i
gcás teachtaireachtaí a fuarthas le linn na hoíche.

1.3 Modhanna chun faisnéis a rochtain ar ainmneacha cuideachtaí/gnó
1.3.1

Féadfar scrúdú saor in aisce a dhéanamh ar fhaisnéis ríthábhachtach áirithe, mar shampla ainm
gnó, ar shaoráid cuardaigh gréasáin an CRO ag www.cro.ie. Cuirtear a thuilleadh faisnéise ar fáil
do dhaoine le cuntas taisce CRO. Soláthraíonn an saoráid cuardaigh seo rochtain lá agus oíche ar
ainmneacha gnó cláraithe agus ar fhaisnéis cuideachtaí. Is é an córas céanna a úsáidtear in oifigí
poiblí an CRO agus taispeántar na torthaí ar an bpointe. Chun a thuilleadh faisnéise a fháil maidir le
seirbhísí ar líne, tabhair cuairt ar www.cro.ie, seol r-phost chuig electronic.filing@dbei.gov.ie, nó cuir
glaoch teileafóin ar Rannóg Ríomhchomhdaithe an CRO. Chun a thuilleadh faisnéise a fháil ar conas
cuntas taisce a oscailt, seol r-phost chuig info@cro.ie, nó cuir glaoch teileafóin ar Rannog Cuntas an
CRO.

1.3.2

Foilsíonn an CRO ríomhfhógra go rialta a thugann faisnéis suas chun dáta ar nósanna imeachta,
cleachtais agus seirbhísí na hOifige. Tá an ríomhfhógra saor in aisce. Tá treoracha ar fáil ó www.cro.
ie ar conas d’ainm a chur síos don tseirbhís saor in aisce seo.

1.3.3

Coimeádann an CRO i gcomhad aon fhaisnéis a fhaightear ó dhílseánaigh ainmneacha gnó; i
bhformáid páipéir i gcás ainmneacha gnó a cláraíodh roimh an 5 Aibrean 1998, agus i bhformáid
leictreonach d’ainmneacha gnó a cláraíodh ó shin ar aghaidh.

1.3.4

Féadfar íomhánna scanáilte de na doiciméid a ordú ar líne, tríd an bpost nó ag an Oifig. Mura
mbíonn cóip scanáilte de na doiciméid ar fáil, féadfar scrúdú a dhéanamh orthu i bhformáid
leictreonach d’ainmneacha gnó a cláraíodh ó shin ar aghaidh.

1.4

Is treoir é an leabhrán seo de rialacha an Achta um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963. Ní ráiteas
iomlán é ar an dlí. Aon ainmneacha gnó a úsáidtear sa leabhrán seo mar samplaí, is ainmneacha
samhailteacha iad. Is iad na táillí a léirítear sa bhileog seo ná na táillí a bhí bailíoch nuair a foilsíodh
an bhileog - d’fhéadfadh athrú a theacht ar na táillí seo. Tá sonraí ar na táillí reatha ar fáil i gcónaí ón
Oifig nó ar www.cro.ie.
Féadfar na foirmeacha (agus na táillí comhdaithe a bhainneann leo) agus na bileoga faisnéise
go léir a dhéantar tagairt dóibh sa bhfoilseachán seo a íoslódáil ó www.cro.ie.
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2. AINMNEACHA GNÓ
2.1 Cad is ainm gnó ann?
Is ainm é a úsáideann duine aonair, comhlacht corpraithe nó comhpháirtíocht (de dhaoine aonair
agus/nó de chomhlachtaí corpraithe, le háit ghnó i bPoblacht na hÉireann, agus ní mar an gcéanna
iad an t-ainm seo agus a (n)ainm(neacha) cinnte féin.

2.2 Cé leis a mbaineann an tAcht um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963?
Baineann sé le:
•

•
•
•

duine aonair a úsáideann ainm trádala eile seachas a s(h)loinne féin. Ní thagann aon athrú ar
an scéal má úsáidtear céadainmneacha nó túslitreacha an duine freisin. Dá bhrí sin, bhainfeadh
an tAcht leis an Uas. John Murphy dá n-úsáidfeadh sé “Murphy Builders” mar ainm trádála - ní
bhainfeadh an tAcht leis dá n-úsáidfeadh sé “Murphy” nó “John Murphy” mar ainm trádála
comhpháirtíocht a úsáideann ainm trádála eile seachas ainmneacha na bpáirtithe féin - daoine
aonair agus/nó ainm corpraithe iomlán na bpáirtithe comhlachtaí corpraithe ar fad
cuideachta a úsáideann ainm trádála eile seachas a hainm corpraithe, mar shampla “Murphy
Construction Limited” ag trádáil mar “Murphy Builders”
duine, go mbíonn áit ghnó aige/aici sa Stát, a dhéanann nuachtán a fhoilsiú

Ní mór don iarrthóir áit ghnó a bheith aige/aici sa Stát agus gnó a fheidhmiú faoi ainm gnó.

2.3 Cad iad na ceanglais chlárúcháin?
Ní mór iarratas ar chlárú a chur isteach chuig an CRO laistigh de mhí amháin ón dáta a glacadh leis
an ainm ghnó.
Is iad na foirmeacha le haghaidh clárúcháin ná:
RBN1		
do dhuine aonair
RBN1A		do chomhpháirtíocht
RBN1B		
do chomhlacht corpraithe
Féadfar iarratais a chur ar aghaidh go leictreonach ag www.core.ie.
Ba chóir duit a thabhairt faoi deara má dhéantar ainm ghnó a chlárú
•
•
•

nach gcuireann sé cosc ar an ainm a chóipeáil
nach dtugann sé seo le tuiscint go mbeifear in ann an t-ainm gnó a úsáid ina dhiaidh sin mar ainm
cuideachta
nach dtugann sé cead duit an t-ainm a úsáid toisc go bhféadfáí cosc a chur air chun críocha eile.
Ní chóir a thabhairt le tuiscint mar shampla nach bhfuil aon chearta ag gabháil leis an ainm (m.sh.
cearta trádmhairc).

2.3.1 Cad iad na scrúduithe ba chóir dom a dhéanamh roimh iarratas a chur isteach ar
ainm gnó a chlárú?
Ní dhéanann an CRO comparáid idir na hainmneacha gnó molta agus na hainmneacha gnó atá ann
cheanna ar an gclár cuideachtaí, ar an gclár ainmneacha gnó nó ar chlár na dtrádmharcanna. Moltar
duit, dá bhrí sin, a fháil amach an bhfuil cearta ag daoine eile faoin ainm atá ar intinn agat a úsáid
sula gcaitheann tú airgead ar pháipéarachas, agus araile.
Is féidir leat scrúdú saor in aisce a dhéanamh ar an gclár cuideachtaí agus ar an gclár ainmneacha
gnó ag www.cro.ie/search. Soláthraíonn an saoráid cuardaigh seo rochtain lá agus oíche ar
ainmneacha gnó cláraithe agus ar fhaisnéis cuideachtaí. Is é an córás céanna a úsáidtear in oifigí
poiblì an CRO agus taispeántar na torthaí ar an bpointe.
Ina mhalairt, is féidir leat cuairt a thabhairt ar oifig phoiblí an CRO.
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Is féidir leat scrúdú a dhéanamh ar chlár na dtrádmharcanna ag:
Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann: Oifigí an Rialtais, Bóthar Hebron, Cill Chainnigh
R-phost: ipinfo@ipoi.gov.ie
Gréasán: www.ipoi.gov.ie
Teil: 056 772 0111/Glao Áitiúil 1890 220 223 Facs: 056 772 0100/Glao Áitiúil 1890 220 120

2.3.2 An mbeidh orm cead gnó a fháil?
Más náisiúnach neamh-LEE thú (cuimsíonn an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch Ballstáit an AE,
chomh maith leis an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua) go bhfuil sé ar intinn agat teacht go hÉirinn
chun gnó a bhunú, beidh ort cead a fháil roimh ré ón Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí.
Chun a thuilleadh faisnéise a fháil, féach ar Bhileog Faisnéise Inimirce Uimh. 5, “Cead Gnó”, de chuid
na Roinne Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí. Nuair a bhíonn iarratas á chur isteach
agat ar ainm gnó a chlárú, ní mór duit cóip den Deimhniú Clárúcháin nó Cárta Glas/Leabhar Glas (an
taobh tosaigh agus an taobh cúil), a chur isteach leis an bhfoirm chláraithe.

2.3.3 Cé mhéid a chosnaíonn sé chun ainm gnó a chlárú leis an CRO?
Cosnaíonn sé €40 faoi láthair chun iarratais pháipéir a chur isteach chuig an CRO chun ainm gnó a
chlárú, agus €20 chun iarratais leictreonacha a chur isteach ag www.core.ie.

2.4 Cad a sheolann an CRO chugam nuair a chláraím ainm gnó?
Eisíonn an Cláraitheoir Deimhniú Clárúcháin do gach ainm gnó a cláraíodh.

2.4.1 An cóir an deimhniú a thaispeáint i slí áirithe?
Ní mór don deimhniú clárúcháin bunaidh a bheith curtha ar taispeáint in áit fheiceálach:
•
•

i gcás gnóthais nó duine aonair, sa phríomháit ghnó - ní mór cóip oifigiúil den deimhniú a bheith
curtha ar taispeáint i ngach oifig brainse nó san áit ina ndéantar an gnó a fheidhmiú de ghnáth
i gcás comhlachta corpraithe, ina oifig chláraithe sa Stát - ní mór cóip oifigiúil den deimhniú a
bheith curtha ar taispeáint i ngach oifig brainse nó san áit ina ndéantar an gnó a fheidhmiú de
ghnáth

2.4.2 Cén fhaisnéis gur ghá a thaispeáint ar dhoiciméid ar a thaispeántar an t-ainm
gnó?
Ní mór an fhaisnéis seo a leanas, maidir leis an úinéir gnó, a thaispeáint i slí inléite sna litreacha gnó,
ar imlitreacha nó sna catalóga go léir a thaispeánann nó ina dtaispeántar an t-ainm gnó, a sheolann
úinéir an ainm gnó chuig duine ar bith:
•
•
•

i gcás duine aonair, a (h)ainm láithreach, aon seanainmneacha, agus a náisiúntacht, mura mbíonn
Éireannach i gceist
i gcás gnóthais, a ainm láithreach agus aon seanainmneacha, agus náisiúntacht chomhpháirtithe
an ghnóthais, mura mbíonn Éireannaigh i gceist, nó nuair a bhíonn comhlacht corpraithe ina
chomhpháirtí, an t-ainm corpraithe
i gcás comhlachta corpraithe (seachas aon chuideachta cláraithe faoi Achtanna na gCuideachtaí),
ainm iomlán na cuideachta (tabhair faoi deara le do thoil nach gceadaítear ach “Teo” a úsáid in
ionad “Teoranta” agus “CPT” in ionad “Cuideachta Phoiblí Theoranta” agus araile), ainmneacha
agus seanainmneacha na stiúthóirí, más ann, agus a náisiúntacht, mura mbíonn Éireannaigh i
gceist

Ní mór do chuideachtaí atá cláraithe in Éirinn ainm na cuideachta a léiriú i gcarachtair inléite
ar litreacha gnó na cuideachta, ar na fógraí agus ar na doiciméid oifigiúla eile a fhoilsíonn an
chuideachta, agus ar bhillí malairte, nótaí gealltanais, formhuinithe, seiceanna agus orduithe airgid nó
earraí a bhíonn ar an gcuideachta a shíniú nó a shínítear ar son na cuideachta, agus ar shonraisc,
fáltais agus litreacha creidmheasa na cuideachta.
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Ní mór do chuideachta theoranta atá cláraithe in Éirinn na sonraí breise seo a leanas a thaispeáint ar
a litreacha gnó agus ar a foirmeacha ordaithe:
•
•
•
•

áit chláraithe mar shampla Cláraithe i mBaile Átha Cliath, Éire
uimhir chláraithe i.e. an uimhir Deimhnithe Corpraithe
seoladh na hoifige cláraithe (nuair a thaispeántar é seo ar an doiciméad cheana, ní mór a léiriú
gurb í seo an oifig chláraithe)
má luaitear scairchaipiteal na cuideachta ar a litreacha gnó agus ar a foirmeacha ordaithe, ba
chóir tagairt a dhéanamh don scairchaipiteal íochta

2.5 Cad ba chóir dom a dhéanamh nuair a athraíonn na sonraí a chláraigh
mé?
Ba chóir aon athrú ar shonraí an ainm gnó cláraithe (m.sh. athrú ar ainm nó ar sheoladh gnó) a chur
in iúl don Chláraitheoir laistigh de mhí amháin i ndiaidh athrú a dhéanamh. Is iad seo na foirmeacha
chun athruithe a chur in iúl:
RBN2		
do dhuine aonair
RBN2A		do chomhpháirtíocht
RBN2B		
do chomhlacht corpraithe

2.5.1 Cé mhéid a chosnaíonn sé chun na sonraí atá cláraithe leis an CRO a athrú?
Cosnaíonn sé €15 faoi láthair chun é seo a dhéanamh. Is féidir sonraí seolta a athrú saor in aisce ar
líne áfach ag www.core.ie

2.6 Cad ba chóir dom a dhéanamh nuair a scoirtear de ghnó faoi ainm gnó
cláraithe?
Nuair a scoirtear de ghnó faoi ainm gnó cláraithe, a bhíonn ag duine aonair, ag comhpháirtíocht nó
ag comhlacht gnó, ba chóir Foirm RBN3 a chur ar aghaidh chuig an CRO laistigh de trí mhí i ndiaidh
deireadh an ghnó.
Ba chóir an fhoirm a shíniú mar seo a leanas:
Duine Aonair Ag an duine aonair. Má fhaigheann an duine seo bás, ag a (h)ionadaí pearsanta.
Comhpháirtíocht Ag na daoine go léir a bhí ina gcomhpháirtí ar an ngnólacht nuair a cuireadh
deireadh leis.
Comhlacht Corpraithe Ag stiúrthóir nó ag leachtaitheoir.
Ní gá táille a íoc don Fhoirm RBN3.

2.7 Conas is féidir liom cóip a fháil den deimhniú clárúcháin le haghaidh ainm
gnó?
Is féidir leat cóip saor in aisce den deimhniú clárúcháin a fháil anois ó www.cro.ie. Tá an deimhniú
seo bailíoch le haghaidh úsáide seirbhíse poiblí amháin, mar shampla féadfar é a chur isteach chuig
na Coimisinéirí Ioncaim. Chomh luath is a chuirtear iarratas isteach ar chóip den deimhniú clárúcháin,
seoltar an chóip chugat ar an bpointe tríd an r-phost.
Ina mhalairt, is féidir cóip dheimhnithe den deimhniú a ordú mar seo a leanas ón CRO:
• tríd an bpost le seic don táille iomchuí
• trí chuairt a thabhairt ar oifig phoiblí an CRO agus an táille iomchuí a íoc
Cosnaíonn sé €12 do chóip dheimhnithe.

2.8 Conas is féidir liom moilleanna a sheachaint nuair a bhíonn doiciméad á
chlárú agam leis an CRO?
Ní mór duit an fhoirm cheart a chur isteach agus í comhlánaithe go cruinn. Caith roinnt ama ag léamh
na treoirnótaí a ghabhann le gach foirm. Mura mbíonn foirmeacha comhlánaithe i gceart seoltar ar ais
iad chun iad a cheartú agus cuireann sé seo moill ar chlarú an doiciméid.
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D’AINM GNÓ A CHLÁRÚ AR LÍNE
Céim 1 - Riachtanais an chórais
Chun comhdú ar líne beidh na nithe seo a leanas de dhíth ort:
• Cuntas r-phoist atá ag obair.
• Adobe Reader 9, nó leagain níos déanaí, ar do ríomhaire (saor in aisce ó www.adobe.com).
• Printéir chun leathanach na sínithe a phriontáil.
Má tá bogearraí frithvíreas ar do ríomhaire, cumasaigh Míreanna Anuas chun amharc ar leathanach
na sínithe.
Céim 2 - Clárú
Chun comhdú ar líne beidh ort: clárú le CORE sa chéad dul síos. Is próiseas simplí é seo.
• Logáil isteach ar www.core.ie.
• Ar thaobh na láimhe deise den leathanach, cliceáil ar CLÁRAIGH. Má tá tú cláraithe le comhdú ar
líne cheana, féadann tú d’ainm úsáideora agus focal faire atá agat a úsáid.

Céim 3 - Comhlánú na foirme
• Cliceáil ar “Comhad. Foirm” agus roghnaigh “Clárú Ainm Gnó - Duine Aonair” ón spás oibre. Lean
na treoracha, ag cinntiú go léann tú gach teachtaireacht a théann aníos go cúramach.
• Tuilleadh sonraí le cuidiú leat. Nuair atá sí réidh, cliceáil Cuir Foirm Isteach. Osclóidh an cnaipe
“Cabhair” leathanach treoracha. Roghnaigh cineál Ainm Gnó a bha mhian leat clárú m.sh.
duine aonair agus cliceáil Ar Aghaidh.

Céim 4 - Iontráil sonraí faoin ainm gnó
Tabhair an t-ainm gnó faoina bhfuil sé ar intinn agat trádáil agus nádúr an ghnó. Ní mór cur síos
4

iomlán a dhéanamh. Cliceáil Lorg chun NACE classification a fháil.
Ní mór áit an ghnó bheith i bPoblacht na hÉireann. Iontráil an chéad dá líne den seoladh ar a laghad
agus cliceáil Bailíochtaigh seoladh. Déanfar an seoladh a bhailíochtú in aghaidh geo-eolaire An Post.

Céim 5 - Iontráil sonraí faoin duine ar leis/léi an t-ainm gnó.
Iontráil sonraí faoi úinéir an ainm ghnó. Más náisiúaí neamh-AE tú, beidh ort d’Uimhir Bhiúró
Náisiúnta an Gharda Siochána um Inimirce a iontráil. Nuair a bheas tú réidh cliceáil Ar Aghaidh.

Céim 6 - Sonraí ar an Láithreoir
Chomhlánódh sonraí ar an Láithreoir roimh ré le sonraí a iontráladh ar chlárú le CORE. Is é seo an
seoladh a seolfar Deimhniú an Ainm Ghnó chuige. Cliceáil Ar Aghaidh.
Taispeántar Amharc Iomlán duit ar shonraí a d’iontráil tú le hathbhreithniú. Ón scáileán sin cliceáil
ar Seiceáil Foirm le cinntiú gur iontráladh an fhaisnéis uile atá de dhíth. Má fágadh aon fhaisnéis
amach, iarrtar ort faisnéis atá ar iarraidh a iontráladh.

Céim 7 - Déan an leathanach sínithe a phriontáil agus a shíniú
Nuair a dhéanfar an cnaipe Cuir Isteach a chliceáil, ginfear leathanach sínithe, a bheas ort é a
phriontáil agus a shíniú.
Ba cheart an leathanach sínithe a sheoladh chuig an CRO le clárú in éineacht le doiciméadú
riachtanach eile Tá táille chomhdaithe €20 le híoc (tá sé seo níos saoire ná iarratas a chomhlánú ar
pháipéar, ar a bhfuil táille chomhdaithe €40 mar tá próiseas clárúcháin níos faide ag baint leis).

Do Spás Oibre
Tá an leathanach agus an doiciméad clárúcháin ar fáil
i do spás oibre mar thagairt duit sa todhchaí. Is féidir
cóip den leathanach sínithe a phriontáil anseo má bhí
aon deacracht agat tríd an bpróiseas níos luaithe.
Má sheoltar an doiciméad ar ais chugat do chúis ar
bith, féadfaidh tú eagrú a dhéanamh air i do spás
oibre trí chliceáil ar an Íocón Cuir in Eagar & Athchuir
Isteach. Beidh ort leathanach nua sínithe a ghiniúint
má dhéanann tú athrú ar an bhfoirm. Ní mheasfar gur
glacadh leis an doiciméad sa CRO go dlíthiúil go dtí
go bhfuarthas an leathanach sínithe agus an táille.
Ríomhphost: electronic.filing@dbei.gov.ie
Telefón: (01) 804 5374/5355
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AN OIFIG UM CHLÁRÚ CUIDEACHTAÍ
Oiﬁg Poiblí: Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, BÁC 1
Fiosruithe: Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach, R93 E920
Lóghlao: 1890 220 226
Fón: +353 1 804 5200
Ríomhphost: info@cro.ie Láithreán: www.cro.ie

COMPANIES REGISTRATION OFFICE
Public Oﬃce: Bloom House, Gloucester Place Lower, Dublin 1
Postal Enquiries: OʼBrien Road, Carlow, R93 E920
Lo Call: 1890 220 226
Tel: +353 1 804 5200
Email: info@cro.ie Web: www.cro.ie

