Fógra um Chomhlíonadh

FOIRM NCN

I gcás nár chomhdaigh eintiteas ábhartha sonraí um úinéireacht thairbhiúil leis
an RBO

(FÓGRA DON CHLÁRAITHEOIR MAIDIR LE NEAMHCHOMHLÍONADH￼, ￼RIALACHÁIN ￼20 ￼AGUS ￼21 ￼D’IONSTRAIM
REACHTÚIL ￼110/2019)
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AN tEINTITEAS ÁBHARTHA DÁ dTAGRAÍTEAR SAN FHÓGRA

Ainm an eintitis:
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Uimhir an Eintitis

AN CINEÁL NEAMHCHOMHLÍONTA

Ba mhaith liom a thuairisciú go bhfuil an chuma ar an scéal nach bhfuil an t‐eintiteas a bhfuil an
ainm nó a hainm thuas ag comhlíonadh a (h)oibleagáidí
maidir lena s(h)onraí um úinéireacht thairbhiúil a chomhdú leis an gClár Lárnach um
Ú
Dearbhaím go ndearna mé iniúchadh ar an RBO ar an dáta seo a
leanas agus
nach bhfuair mé sonraí um úinéireacht thairbhiúil ar bith maidir
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AN DUINE A BHFUIL AN NEAMHCHOMLÍONADH Á THUAIRISCIÚ AIGE NÓ AICI

(a)

Clóscríobh

(b)

Síniú

(c)

Dáta
(1)

(d)

(e)

Táim ag gníomhú thar
ceann

(2)
(3)

‘Duine ábhartha’
‘Duine ainmnithe’
Ceachtar díobh sin





Más (1) nó (2), tabhair
ainm d’eagraíochta, le do thoil
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AN CHÉAD CHÉIM EILE

(1)

Cinntigh le do thoil go mbeidh an fhoirm comhlánaithe go hiomlán agus

(2)

go mbeidh sí sínithe ag Roinn 3 thuas. Scan agus sábháil mar PDF

(3)

Seol an fhoirm scanta le ríomhphost chuig: discrepancies@rbo.gov.ie

MM

BBB

FOIRM NCN – Nótaí Míniúcháin
Agus an Fhoirm NCN á comhlánú:
1 – Is é an tEititeas Ábhartha an chuideachta nó an cumann lena mbaineann an fógra seo. Cuir isteach
ainm cláraithe agus uimhir chlárúcháin an eintitis ábhartha.
2 ‐ Cuir isteach an dáta ar a ndearnadh tú iniúchadh ar an RBO agus go bhfuair tú nár comhdaíodh
sonraí um úinéireacht thairbhiúil ar bith don eintiteas seo.
3 ‐ Sonraí faoin duine a bhfuil an comhlíonadh ag an eintiteas seo á thuairisciú
3(a) – Ainm Priontáilte
3(b) – Ainm an duine a bhfuil an NCN á chur isteach aige nó aici
3(c) – Dáta an NCN
3(d) – Léirigh le do thoil má tá tú ag gníomhú thar ceann (1) duine ábhartha, (2) duine ainmnithe nó (3)
ceachtar díobh sin
3(d) – Má tá tú ag gníomhú thar ceann (1) duine ábhartha nó (2) duine ainmnithe, tabhair ainm
d’eagraíochta, le do thoil.

RI 110/2019
Is ionann IR 110/2019 agus Ionstraim Reachtúil Uimh. 110 de 2019 ‐ Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Frithsciúradh Airgid: Úinéireacht Thairbhiúil Eintiteas Corparáideach) 2019.

Cláraitheoir
Is é an Cláraitheoir an Cláraitheoir um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumann Tionscail agus
Coigiltis de réir Rialachán 18 de IR 110/2019.

Clár Lárnach (“an RBO”)
Is é an Clár Lárnach an Clár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumann Tionscail
agus Coigiltis de réir Rialachán 19 de IR 110/2019.

Eintiteas Ábhartha
Is éard is Eintiteas Ábhartha ann ná cuideachta atá cláraithe faoi Acht na gCuideachtaí 2014 nó cumann atá
cláraithe faoi na hAchtanna um Chumainn Tionscail agus Choigiltis 1893‐2018.

Duine Ábhartha
Tá ‘Duine Ábhartha’ sainithe i Rialachán 26(1)(a) de IR 110 de 2019 mar cheann ar bith díobh seo a leanas:
(i)
an Garda Síochána
(ii) na Coimisinéirí Ioncaim
(iii) údarás inniúil
(iv) an Biúró um Shócmhainní Coiriúla

Údarás Inniúil
Tá le “Údarás Inniúil” an bhrí a shanntar dó le hAlt 60 agus le hAlt 61 den Acht um Cheartas Coiriúil
(Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010, arna leasú.

Duine Ainmnithe
Tá le “Duine Ainmnithe” an bhrí a shanntar dó le hAlt 25 den Acht um Cheartas Coiriúil
(Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) 2010, arna leasú.

