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Cúlra 
 

Tá an Clár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumann Tionscail agus Coigiltis (RBO) ina 
oifig de chuid na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.  Is é ról an RBO clár lárnach um úinéireacht 
thairbhiúil cuideachtaí agus cumann tionscail agus soláthair a sholáthar agus an clár sin a chur ar fáil 
d’údaráis inniúla, do chomhlachtaí ainmnithe agus don phobal i gcoitinne. 

Is é Ráiteas Misin an RBO 

Maoirseacht a dhéanamh ar an ráta is airde agus is féidir maidir le comhdú úinéireachta tairbhiúla 
cuideachtaí agus cumann tionscail i gcomhréir leis na forálacha reachtúla ábhartha agus a chinntiú go 
gcuirfear faisnéis chuí maidir le húinéireacht thairbhiúil ar fáil d’údaráis inniúla, do chomhlachtaí 
ainmnithe agus don phobal i gcoitinne. 

Le hIonstraim Reachtúil 560 de 2016 ceanglaíodh ar chuideachtaí agus ar chumainn tionscail agus 
choigiltis faisnéis áirithe a fháil agus a choinneáil i ndáil lena n-úinéirí tairbhiúla. Tháinig an ceanglas seo i 
bhfeidhm ar an 15 Samhain 2016. 

Síníodh Ionstraim Reachtúil 110 de 2019 lena mbunaítear Clár Lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil 
Cuideachtaí agus Cumann Tionscail agus Coigiltis (RBO) isteach sa dlí ar an 22 Márta 2019, lenar trasuíodh 
Airteagal 30 de 4ú Treoir AE maidir le Frithsciúradh Airgid (4AMLD) agus lena mbunaítear clár 
neamhspleách ar leith le haghaidh úinéirí tairbhiúla do gach eintiteas ábhartha. Is é is cuspóir leis an gClár 
clár beacht a choinneáil maidir le húinéireacht thairbhiúil do gach eintiteas ábhartha, agus ceadaíodh 
Uimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhreacha PSP) a úsáid chun aitheantas úinéara thairbhiúil a 
bhailíochtú agus a dheimhniú. 

Le I.R. 110 de 2019 tugadh isteach ceanglas le haghaidh cuideachtaí atá cláraithe faoi Acht na 
gCuideachtaí 2014 agus le haghaidh cumann atá cláraithe faoi na hAchtanna um Chumainn Tionscail agus 
Soláthair, 1893 - 2014 faisnéis áirithe a chlárú maidir lena n-úinéirí tairbhiúla leis an gClár Lárnach um 
Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumann Tionscail agus Coigiltis. Ceapadh Cláraitheoir na 
gCuideachtaí mar an Cláraitheoir um Úinéireacht Thairbhiúil i mí Iúil 2019 agus osclaíodh an Clár úr chun 
iarratais a ghlacadh ar an 29 Iúil 2019.  

Déantar comhdú leis an RBO trí mhodh leictreonach amháin, trí thairseach thiomanta. Níl táille ar bith i 
gceist maidir le comhdú.  



Is féidir le hoifigeach nó le fostaí de chuid an eintitis nó duine a fheidhmíonn thar ceann an eintitis 
faisnéis a chomhdú leis an RBO. 

Faoi na Rialacháin, bhí sé d’oibleagáid ar eintitis ábhartha a bhí cláraithe ar an 22 Meitheamh 2019 a 
bhfaisnéis maidir le húinéireacht thairbhiúil a chomhdú leis an gClár Lárnach laistigh de chúig mhí, i.e. 
faoin 22 Samhain 2019. Tá sé d’oibleagáid ar chuideachtaí a corpraíodh i ndiaidh an 22 Meitheamh 2019 
comhdú a dhéanamh laistigh de chúig mhí óna ndáta corpraithe.  

Sa tseachtain dheireanach roimh an spriocdháta de 22 Samhain, fuair an Clár líon suntasach iarratas agus 
ríomhphost (fuarthas os cionn 230,000 iarratas i mí na Samhna féin) agus bhí deacracht ag an bhfoireann 
freagra a thabhairt ar iarratais ar fhaisnéis mar gheall ar na líonta. Sa tréimhse ón 29 Iúil go dtí an 31 
Nollaig 2019 dhéileáil foireann RBO le os cionn 15,500 ríomhphost.  

Bhíothas fós ag glacadh sa Chlár Lárnach le comhdú agus faoi dheireadh 2019, bhí faisnéis maidir le 
húinéireacht thairbhiúil cláraithe ag beagnach 172,000 cuideachta (75%) agus 530 cumann (55%) leis an 
gClár. 

 

Faisnéis atá le comhdú leis an RBO 

 Ainm, dáta breithe, náisiúntacht agus seoladh cónaithe gach úinéara thairbhiúil de chuid an 
eintitis, 

 Ráiteas maidir le cineál agus méid an leasa atá á choinneáil ag gach úinéir tairbhiúil, nó cineál 
agus méid an smachta a fheidhmíonn gach úinéir tairbhiúil, 

 Ainm agus uimhir an eintitis mar a fheictear ar Chlár na gCuideachtaí nó ar Chlár na gCumann 
Tionscail agus Coigiltis, 

 Uimhir PSP gach úinéara thairbhiúil dár sannadh uimhir dá leithéid, 
 Ní mór fógra a thabhairt don Chláraitheoir maidir le hathruithe ar bith ar úinéireacht thairbhiúil 

laistigh de 14 lá. 

D’úinéirí tairbhiúla nach bhfuil Uimh. PSP acu, tugadh foirm BEN2 isteach i mí Lúnasa 2019 lena n-éilítear 
go ndeimhneoidh Nótaire Poiblí (i gcás go bhfuiltear ag deimhniú lasmuigh d’Éirinn) nó finné sonraí agus 
aitheantas an úinéara thairbhiúil, mar a shainítear leis an Acht i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla, 1938, má 
shínítear in Éirinn é. Ar an 24 Deireadh Fómhair cuireadh an tsaoráid chun an fhoirm BEN2 a uaslódáil ar 
fáil. 

Ag príomhphointí le linn na bliana, amhail an tréimhse díreach roimh oscailt an Chláir Lárnaigh agus 
spriocdháta um chomhdú an 22 Samhain, rinne RBO teagmháil le gach cuideachta agus cumann ar na 
Cláir agus thug sé fógra dóibh maidir lena n-oibleagáidí. Rinneadh nuashonrú go rialta ar shuíomh 
gréasáin RBO (www.rbo.gov.ie) a seoladh ar an 29 Aibreán 2019 agus ar a chuntais Twitter agus LinkedIn.  

 

Rochtain ar an gClár um Úinéireacht Thairbhiúil 

Tá rochtain gan teorainn (Sraith a hAon) ar an gClár Lárnach ar fáil do bhaill áirithe den  

 Gharda Síochána, 

 Aonad um Fhaisnéis Airgeadais na hÉireann 

 Na Coimisinéirí Ioncaim, 



 an Biúró um Shócmhainní Coiriúla, agus d’údaráis inniúla atá bainteach le sciúradh airgid nó 
maoiniú sceimhlitheoireachta féideartha a chosc, a bhrath nó a imscrúdú.  

Tá rochtain theoranta (Sraith a Dó) ar an gClár Lárnach ar fáil do: 

 Duine ainmnithe a bhunaíonn caidreamh gnó le heintiteas ábhartha nó a bhfuil bearta díchill chuí 
á ndéanamh aige nó aici i ndáil le heintiteas ábhartha 

 Ball den phobal. 

Tá táille €2.50 ar gach cuardach maidir le rochtain Shraith a Dó ar an gClár.  

Tá an fhaisnéis maidir le heintiteas ábhartha a sholáthrófar faoi rochtain theoranta teoranta do: 

 Ainm, mí agus bliain bhreithe agus náisiúntacht agus tír chónaithe gach úinéara thairbhiúil, agus 

 Ráiteas maidir le cineál agus méid an leasa atá á choinneáil ag gach úinéir tairbhiúil, nó cineál 
agus méid an smachta a fheidhmíonn gach úinéir tairbhiúil. 

Ní faisnéis maidir le húinéir tairbhiúil ar mionlach é nó í (i.e. faoi bhun 18 mbliana d’aois) ar fáil i 
gcuardach Shraith a Dó. Tá rochtain ar fhaisnéis den sórt sin faoi lánrogha an Chláraitheora.  

  



Staidreamh an RBO ón 29 Iúil – 31 Nollaig 

IARRATAIS 

 Clár na hOifige um 
Chlárú Cuideachtaí 

Cláraitheoir na 
gCara-Chumann 

(RFS) 
Eintitis bheo amhail an 22 Meitheamh 229,987 cuideachta 963 cumann  

Eintitis ar éirigh leo comhdú faoin 26 Samhain 152,989 cuideachta  419 cumann 

Eintitis ar éirigh leo comhdú faoin 31 Nollaig 171,948 cuideachta 530 cumann 

% ar éirigh leo comhdú ón 31 Nollaig 75% 55% 

% nár éirigh leo comhdú/nár éirigh leis an gcomhdú 25% 45% 

 

Iomlán a fuarthas go dtí an 31 Nollaig 2019 

 Gach Iarratas BEN2anna 
% de na BEN2anna maidir le 

gach iarratais 

Iomlán na nIarratas a Fuarthas 309,968 16,035 5% 

Iomlán na nIarratas a 
Cláraíodh 

235,187 13,704 6% 

Iomlán na nIarratas a 
Diúltaíodh 

74,777 2,329 3% 

Ráta Cláraithe 76% 85%  

Ráta Diúltaithe 24% 15%  

 

Miondealú ar an Staidreamh Míosúil 

Mí Iarratais a 
Fuarthas 

Cláraithe Diúltaithe 
% Cláraithe % Diúltaithe 

Iúil (29-31) 1,390 1,075 315 77% 23% 

Lúnasa 9,359 6,970 2,389 74% 26% 

Meán 
Fómhair 

11,147 8,149 2,998 
73% 27% 

Deireadh 
Fómhair 

34,938 26,361 8,577 
75% 25% 

Samhain 230,780 176,466 54,310 76% 24% 

Nollaig 22,354 16,166 6,188 72% 28% 

 

 

Achoimre ar na Cineálacha Úinéireachta Tairbhiúla  



Sainítear leis na Rialacháin úinéir tairbhiúil mar dhuine nádúrtha a bhfuil úinéireacht nó smacht aige nó 
aici ar eintiteas dlítheanach trí úinéireacht dhíreach nó indíreach chéatadán dóthanach na scaireanna nó 
na gceart vótála nó leasa úinéireachta san eintiteas sin nó trí smacht trí bhealaí eile.  
 
Is cás gur baineadh triail as gach cineál beart réasúnta chun na húinéirí tairbhiúla a shainaithint agus nár 
sainaithníodh daoine nádúrtha ar bith a chomhlíonann na critéir, foráiltear sna Rialacháin go measfar 
gurb iad Oifigigh Shinsearacha Bainistíochta an eintitis (e.g. an Stiúrthóir (na Stiúrthóirí) nó an POF) na 
húinéirí tairbhiúla. 
 
Is é seo a leanas miondealú ar an 306,845 cineál éagsúil úinéireachta tairbhiúla aonair a thaifead an 
172,000 eintiteas a chláraigh leis an RBO in 2019:  

 

 Scairshealbhú 
Cearta 

Vótála 

Ús 

Úinéireachta 

Rialú trí bhealaí 

eile 

Oifigeach 

Sinsearach 

Bainistíochta 

Cláraithe 191,231 6,661 17,190 12,151 79,612 

% d’Iarratais 62% 2% 6% 4% 26% 

 

Cláraíodh meánlíon 1.78 cineál úinéireachta tairbhiúla in aghaidh an eintitis in 2019 agus cláraíodh 
meánlíon 1.37 iarratas in aghaidh an eintitis. 

  



Suíomh Gréasáin RBO 
 

Seoladh suíomh gréasáin an RBO ar an 29 Aibreán 2019, ina soláthraítear réimse faisnéise amhail 
Ceisteanna Coitianta, treoracha maidir le comhdú a dhéanamh i dTairseach an RBO agus Cosaint 
chuimsitheach Sonraí, Seirbhís do Chustaiméirí agus doiciméid um Beartas Príobháideachais. 

In 2019, rinneadh na hamais seo a leanas ar shuíomh gréasáin an RBO: 

Líon na 

nÚsáideoirí 

Líon na nÚsáideoirí 

Úra/Uathúla 

Líon na 

Seisiún 

Líon na nAmharc 

Leathanaigh 

Líon na Seisiún in 

aghaidh an duine 

Líon na 

Leathanach in 

aghaidh an 

tseisiúin  

119,051 118,341 325,804 610,300 2.74 1.87 

 

Mí Líon na 

nÚsáideoirí 

Líon na 

nÚsáideoirí 

Úra/Uathúla 

Líon na 

Seisiún 

Líon na 

nAmharc 

Leathanaigh 

Líon na Seisiún 

in aghaidh an 

duine 

Líon na 

Leathanach in 

aghaidh an 

tseisiúin  

Aibreán (29-30) 261 260 358 1,742 1.37 4.87 

Bealtaine 3,082 3,002 4,367 10,301 1.42 2.36 

Meitheamh 3,710 3,184 5,490 10,913 1.48 1.99 

Iúil* 8,629 7,701 13,319 27,758 1.54 2.08 

Lúnasa 15,640 13,609 27,799 56,955 1.78 2.05 

Meán Fómhair 11,844 9,097 21,910 43,812 1.85 2.00 

Deireadh 
FómhairØ 

24,006 19,465 50,216 99,840 2.09 1.99 

Samhain** 66,046 55,384 178,295 321,355 2.70 1.80 

Nollaig 11,852 6,641 24,050 37,624 2.03 1.56 

* Osclaítear Tairseach an RBO 
** Spriocdháta le haghaidh Chomhdú an RBO, an 22 Samhain 
Ø 2ú Feachtas Meabhrúcháin RBO agus cuireadh saoráid uaslódála BEN2anna ar fáil 
 

Dáileadh geografach Úsáideoirí an tSuímh Gréasáin 

Is é seo a leanas na 6 thír is mó a bhain úsáid as suíomh gréasáin an RBO: 

Tír Líon na nÚsáideoirí Céatadán 

Éire 89,988 74.97% 

An Ríocht Aontaithe 10,420 8.68% 

Na Stáit Aontaithe 4,926 4.10% 

An Fhrainc 1,430 1.19% 

An Ghearmáin 1,385 1.15% 

An Ísiltír 1,322 1.10% 

 



Fáltais RBO 
 

Ón oscailt i leith, b’ionann luach an 2,213 idirbheart maidir le ceannach tuarascálacha um Úinéireacht 
Thairbhiúil agus €8,482.50. Bhain roinnt idirbheart le ceannach níos mó ná tuarascáil amháin. 

Cosnaíonn gach tuarascáil €2.50.  

Ba fhiontar ollmhór cruthú an Chláir do bhaill foirne na hOifige úir, do bhaill foirne na tacaíochta TF agus 
forbartha tionscadal agus don Roinn i gcoitinne agus ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le gach 
duine a bhí bainteach as a gcuidiú lena chinntiú go raibh tús rathúil ag an RBO. 

 

Maureen O’ Sullivan 

An Cláraitheoir um Úinéireacht Thairbhiúil Cuideachtaí agus Cumann Tionscail agus Coigiltis 

Eanáir 2020  



Achoimre ar Phríomhdhátaí 2019: 
 

22 Márta  – síniú I.R. 110 de 2019 

29 Aibreán  – seoladh shuíomh gréasáin an RBO 

22 Meitheamh  
– bhí ar gach eintiteas ábhartha a bhí cláraithe ar an dáta seo nó roimhe sin 

comhdú a dhéanamh 

29 Iúil  – seoladh Tairseach an RBO 

24 Deireadh 
Fómhair  

– seoladh saoráid uaslódála BEN2anna 

22 Samhain – spriocdháta le haghaidh chomhdú an RBO 

25 Samhain  – glacadh go raibh iarratais in am má comhdaíodh iad faoi mheán oíche. 

 

 

 

 


