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An Rialálaí Carthanas

Tá na Treoirlínte seo á
n-eisiúint ag an Rialálaí
Carthanas de bhun alt 14(1)
den Acht Carthanas 2009 ar
mhaithe le feabhas ar riaradh
agus bainistiú eagraíochtaí
carthanúla (carthanais) a
spreagadh agus a éascú.
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SÉANADH DLÍTHIÚIL
Is é is aidhm don doiciméad seo faisnéis ghinearálta a thabhairt maidir le hiarratais ar chlárú faoi alt
39 den Acht Carthanas 2009. Níl sé ina ráiteas críochnúil, agus níl sé deartha chun a bheith ina ráiteas
críochnúil, ar an dlí sa réimse seo. Ba cheart d’eagraíochtaí a gcomhairle dlí neamhspleách féin a
fháil nuair a bhíonn siad ag déanamh cinntí ar cheann ar bith de na nithe a ndéantar tagairt dóibh sa
doiciméad seo.
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An Rialálaí Carthanas

Cé sinn

Is sinne an tÚdarás Rialála Carthanas, nó an Rialálaí Carthanas mar leagan gairid. Is
eagraíocht reachtúil sinn a bunaíodh i mí Dheireadh Fómhair 2014 chun carthanais a
rialáil agus a chosaint.
Tá roinnt feidhmeanna againn, amhail an Clár Eagraíochtaí Carthanúla a bhunú agus a chothabháil.
Cinntímid freisin go gcomhlíonann carthanais na ceanglais dhlíthiúla atá orthu. Déanaimid imscrúdú ar
ghnóthaí carthanas agus eisímid treoirlínte agus cóid iompair freisin1.

1

Féach www.charitiesregulator.ie chun tuilleadh faisnéise a fháil fúinn.
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Cad é a bpléitear leis sa
treoir seo?

Ní mór do gach carthanas iarratas a dhéanamh chun bheith cláraithe linn.
Is ceanglas dlíthiúil é sin. Má tá do charthanas le bunú agat go fóill, ba cheart go gcuirfeadh an doiciméad
seo agus ár ndoiciméid treorach eile ar do chumas cinneadh eolach a dhéanamh ar cé acu ba cheart nó
nár cheart duit leanúint le hiarratas a dhéanamh ar chlárú mar charthanas. Cabhróidh sé leat d’iarratas a
ullmhú freisin.
Cé gur dócha go dtógfaidh sé idir ceithre mhí agus sé mhí chun an próiseas clárúcháin a chur i gcrích, is
féidir go dtógfaidh sé níos mó ama i gcás iarratais áirithe. Níl aon táille chlárúcháin i bhfeidhm faoi láthair.

3

An oireann sé duit
carthanas a bhunú?

Má tá tú ag smaoineamh ar charthanas a bhunú, ba cheart duit a bhreithniú, sula
dtosaíonn tú an próiseas clárúcháin, an é sin an bealach is fearr le haghaidh d’aidhm a
bhaint amach nó nach ea. Déan do mhachnamh ar na ceisteanna seo a leanas:
An bhfuil carthanas ann cheana a dhéanann na gníomhaíochtaí céanna agus a bhféadfainn cabhrú leis
mar oibrí deonach nó mar iontaobhaí carthanais?
An bhféadfainn aghaidh a thabhairt ar bhealach níos fearr ar an riachtanas a shainaithin mé trí chiste
a fhaigheann comhairle ó dheontóirí a bhunú2? Is ciste é sin a chruthaítear chun críche bronntanais
charthanúla a bhainistiú thar ceann eagraíochta, teaghlaigh nó duine aonair. Is é carthanas tríú páirtí
a riarann an ciste agus is rogha eile é ar bhronntanais dhíreacha a thabhairt nó ar fhondúireacht
phríobháideach.
An bhfuil an cumas agus an tacaíocht agam chun carthanas a reáchtáil? (Féach ár sraith doiciméad
treorach agus ár n-uirlis ríomhfhoghlama chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi charthanais, lena n-áirítear
na dualgais ar iontaobhaithe agus rialuithe inmheánacha airgeadais).
Má chinneann tú gurb é carthanas a bhunú an rogha cheart duit, léigh ar aghaidh chun tuilleadh faisnéise
a fháil faoin bpróiseas clárúcháin, lena n-áirítear roinnt de na doiciméid, na beartais agus na próisis a
theastaíonn chun carthanas a chlárú agus a reáchtáil.

2

Féach http://www.communityfoundation.ie/giving/how-we-work/donor-advised-funds
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D’iarratas ar chlárú a
ullmhú

Is próiseas mionsonraithe é an próiseas
clárúcháin. Dá bhrí sin, ba cheart tús
áite a thabhairt do na nithe riachtanacha
seo a leanas sula gcuirfear tús le haon
ghníomhaíochtaí nó sula gcuirfear
iarratas ar chlárú isteach:

Bord iontaobhaithe
chéile
carthanais a chur le
r
Ainm agus struchtú
haontú
om
ch
d’eagraíochta a
ea

Doiciméad Rialaith
dhréachtú

Pleanáil le haghaidh
ochta
thodhchaí d’eagraí
eartais
Príomhdhoiciméid bh
réachtú
d’eagraíochta a dh
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Bord iontaobhaithe
carthanais a chur le chéile

Is oibrithe deonacha a bhfuil freagracht shuntasach ag gabháil lena ról atá sa bhord
iontaobhaithe carthanais.
Ba cheart do bhord iontaobhaithe carthanais d’eagraíochta an meascán ceart scileanna a bheith aige chun
gach gné den charthanas a bhainistiú. Molaimid do gach iontaobhaí carthanais ionchasach ár ndoiciméad
treorach dar teideal ‘Treoir d’Iontaobhaithe Carthanais’ a léamh agus an modúl gaolmhar atá ar fáil ar ár
suíomh Gréasáin trínár n-uirlis ríomhfhoghlama4 a chur i gcrích sula dtugann siad faoin ról.

3

Ar fáil ó: www.charitiesregulator.ie

4

Ar fáil ó: https://trusteelearning.ie/
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Ainm agus struchtúr
d’eagraíochta a
chomhaontú

Ní fhéadfaidh ainm d’eagraíochta a bheith comhionann ná cothrom le hainm carthanais
chláraithe eile agus ní ceadmhach dó bheith míthreorach ná maslach.
Agus cinneadh á dhéanamh ar an struchtúr nó ar an bhfoirm dhlíthiúil a bheidh ag d’eagraíocht, ba
cheart do bhord iontaobhaithe carthanais d’eagraíochta a bhreithniú cén struchtúr a oirfidh is fearr
do chuspóir carthanúil nó cuspóirí carthanúla d’eagraíochta agus do mhéid d’eagraíochta. Ba cheart
do na hiontaobhaithe iad féin a chur ar an eolas faoi na himpleachtaí a bheidh ag an struchtúr ar leith
a roghnaíonn siad, mar shampla cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh go gcoinneofar iontaobhaithe
carthanais faoi dhliteanas pearsanta gan teorainn i leith fhiacha an charthanais.
Is iad seo na struchtúir charthanais is coitianta in Éirinn: cuideachta faoi theorainn ráthaíochta (clg),
comhlacht neamhchorpraithe agus iontaobhas carthanúil.
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Doiciméad rialaithe
d’eagraíochta a dhréachtú

Ní mór a chur in iúl go soiléir sa doiciméad rialaithe gur le haghaidh cuspóir carthanúil nó
cuspóirí carthanúla amháin atá d’eagraíocht bunaithe.
Leagtar na catagóirí sonracha de chuspóirí carthanúla amach san Acht Carthanas 2009. An chríoch ar
bunaíodh d’eagraíocht ina leith (i.e. a príomhchuspóir, mar a léirítear sa chlásal príomhchuspóra ina
doiciméad rialaithe), ní mór di ceann amháin ar a laghad de na cuspóirí sin a chur ar aghaidh agus dul chun
tairbhe don phobal nó do chuid den phobal in Éirinn nó in áit eile. Tá dhá ghné bhunriachtanacha den ‘tástáil
carthanais’ ann.
Leagtar an clásal príomhchuspóra amach i dtús an doiciméid rialaithe. Leagtar amach go soiléir ann cad é
an chríoch ar bunaíodh eagraíocht ina leith, cén áit a n-oibreoidh sí, cé a bhainfidh tairbhe aisti agus conas a
bhainfidh sí a cuspóirí amach.
Mar shampla: ‘Is é an príomhchuspóir ar bunaíodh (iontráil ainm na heagraíochta) ina leith na healaíona
a chur ar aghaidh (cad), i mBéal an Átha, Co. Mhaigh Eo (cén áit), do dhaoine óga (cé), trí oiliúint i
scileanna drámaíochta agus aisteoireachta a sholáthar saor in aisce (conas).’
Chun an clásal príomhchuspóra a dhréachtú go ciallmhar, ba cheart don bhord iontaobhaithe carthanais
a phleanáil, a phlé agus a chomhaontú conas go díreach a chuirfidh an eagraíocht a cuspóir carthanúil ar
aghaidh trína príomhchuspóir chun dul chun tairbhe don phobal nó do chuid den phobal in Éirinn nó in áit
eile. Ba cheart go mbeadh na ceithre cheist seo a leanas ina gcuidiú:

✓ An bhfuil d’eagraíocht bunaithe chun cuspóir carthanúil/cuspóirí carthanúla
a bhaint amach agus chuige sin amháin?
✓ An mbaineann gach ceann de na gníomhaíochtaí a chuireann d’eagraíocht i
gcrích (nó a mbeartaíonn d’eagraíocht iad a chur i gcrích) go díreach leis an
gcuspóir carthanúil/na cuspóirí carthanúla sin a chur ar aghaidh?
✓ An gcuireann d’eagraíocht a hioncam agus a maoin ar fad i bhfeidhm ar
mhaithe leis an gcuspóir carthanúil/na cuspóirí carthanúla sin?
✓ An bhfuil cuspóir/cuspóirí do charthanais chun leas an phobail?
A luaithe a chomhaontaítear an príomhchuspóir, ba cheart an chuid eile den doiciméad rialaithe a
dhréachtú. Ba cheart an bonn le gach a ndéanfaidh d’eagraíocht agus an dóigh a ndéanfaidh sí é a
bheith leagtha amach i ndoiciméad rialaithe d’eagraíochta. Tháirgeamar dhá bhunreacht eiseamláireacha
teimpléid. Baineann ceann amháin le comhlacht corparáideach agus baineann an ceann eile le comhlacht
neamhchorpraithe.
Féadfaidh an bord iontaobhaithe carthanais an teimpléad cuí a ghlacadh ina iomláine nó é a leasú chun
oiriúnú do riachtanais shonracha na heagraíochta. Ní mór aon leasuithe a dhéanann an bord iontaobhaithe
carthanais ar an doiciméad teimpléid ábhartha a bheith ag comhlíonadh dhlí na gcarthanas agus
dhlí na gcuideachtaí araon (má bhaineann). Is féidir leat an bunreacht eiseamláireach do chomhlacht
corparáideach nó an bunreacht eiseamláireach do chomhlacht neamhchorpraithe a íoslódáil ónár suíomh
Gréasáin5.
5

Ar fáil ó: www.charitiesregulator.ie
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Pleanáil le haghaidh
thodhchaí d’eagraíochta

Tá sé ríthábhachtach go mbainistítear gach eagraíocht charthanúil ar bhealach a
fhágann gurb inbhuanaithe atá an tairbhe phoiblí a sholáthraíonn sí agus go gcosnaítear
aon sócmhainní carthanúla.
Trí leibhéal pleanála agus rialuithe inmheánacha airgeadais atá oiriúnach do mhéid na heagraíochta a chur
i bhfeidhm, cabhrófar leis an mbord iontaobhaithe carthanais a chinntiú go mbainistítear do charthanas
go héifeachtach. Ba cheart don bhord iontaobhaithe carthanais plé a dhéanamh ar an dóigh a leanfaidh
an eagraíocht ar aghaidh ó bhliain go bliain, ar a spriocanna san fhadtéarma agus sa ghearrthéarma, ar a
meastacháin airgeadais, ar a tosaíochtaí agus ar an dóigh a ndéanfar faireachán ar na nithe sin.
Molaimid don bhord iontaobhaithe carthanais plean straitéiseach agus plean gnó a dhréachtú agus a
chomhaontú sula ndéanann siad iarratas ar chlárú.
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Príomhdhoiciméid
bheartais d’eagraíochta
a dhréachtú

Sula dtosaítear aon ghníomhaíochtaí, ba cheart don bhord iontaobhaithe carthanais
príomhdhoiciméid bheartais na heagraíochta a dhréachtú agus a chomhaontú.
Ba cheart na doiciméid sin a chur chun feidhme ansin a luaithe a thosaíonn an eagraíocht a
gníomhaíochtaí. Éileoimid cóip de gach ceann de na doiciméid seo a leanas (má bhaineann) le linn an
phróisis iarratais:
Beartas coinbhleachta leasa: ba cheart do gach iontaobhaí carthanais bheith ar an eolas faoina bhfuil
i gceist le coinbhleacht leasa agus beartas a phlé agus a ghlacadh le haghaidh gach coinbhleacht
a shainaithint, a bhainistiú agus a thaifeadadh. Molaimid don bhord iontaobhaithe carthanais ár
ndoiciméad treorach dar teideal ‘Coinbhleachtaí Leasa a Bhainistiú’ a léamh sula ndréachtaítear
beartas coinbhleachta leasa. De bhreis ar bheartas coinbhleachta leasa d’eagraíochta, éileoimid sonraí
faoi aon ‘daoine bainteacha’* freisin.

*Leagtar amach in
alt 2(2) den Acht
Carthanas 2009 an
chiall atá le ‘baint
phearsanta’
agus cé a aicmítear
mar ‘duine
bainteach’.

Áirítear leis caidreamh teaghlaigh, gnó agus
fostaíochta. Ba cheart don bhord iontaobhaithe
carthanais bheith ar an eolas faoi aon bhaint
phearsanta eatarthu seo a leanas:
Na hiontaobhaithe carthanais;
Iontaobhaí carthanais agus aon bhall foirne a
fhaigheann íocaíocht;
Iontaobhaí carthanais agus aon duine a
sholáthraíonn earraí nó seirbhísí ar chostas
don charthanas e.g. tiarna talún, cuntasóir,
trealamh, etc.
Ba cheart don bhord iontaobhaithe carthanais a
bhreithniú cé acu atá nó nach bhfuil aon ‘tairbhe
phríobháideach’ réasúnta, riachtanach agus
coimhdeach le cuspóir carthanúil na heagraíochta.
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Nósanna imeachta measúnaithe riosca, seiceálacha
sábháilteachta agus coimircí:
Má tá sé ar intinn ag d’eagraíocht obair le leanaí nó le haosaigh leochaileacha, bíodh sé mar thairbhithe nó
mar oibrithe deonacha, ní mór don bhord iontaobhaithe carthanais nósanna imeachta measúnaithe riosca,
seiceálacha sábháilteachta agus coimircí a dhréachtú agus a chomhaontú freisin.
Tá sé tábhachtach gurb amhlaidh, maidir leis na nósanna imeachta measúnaithe riosca, na seiceálacha
sábháilteachta agus na coimircí go léir a bhaineann le cosaint daoine leochaileacha, go gcloítear leo, go
gcomhlíonann siad na ceanglais dhlíthiúla agus na caighdeáin is infheidhme maidir leis na gníomhaíochtaí
beartaithe agus iarbhír a dhéantar agus go bhfíoraítear go neamhspleách iad.

Roghnú tairbhithe agus an beartas táillí:
Is trína ngníomhaíochtaí carthanúla a chuireann eagraíochtaí carthanúla a gcuspóir carthanúil chun cinn
agus a sholáthraíonn siad tairbhe phoiblí. Féadfaidh eagraíocht obair le leas catagóir shonrach daoine, mar
shampla chun tacú le daoine a bhfuil tinneas neamhchoitianta ar leith orthu. Mar mhalairt air sin, féadfaidh
eagraíocht obair le leas gach duine, mar shampla grúpa comhshaoil. Molaimid d’iontaobhaithe carthanais
beartas a dhréachtú agus a chomhaontú maidir le tairbhithe beartaithe na heagraíochta. Ba cheart sonraí a
thabhairt sa bheartas faoi aon phróiseas roghnúcháin a chuirfidh an eagraíocht chun feidhme, mar shampla
i gcás gur mó an t-éileamh ná an soláthar. Ba cheart aghaidh a thabhairt sa bheartas freisin ar aon
srianta beartaithe a chuirtear ar dhaoine an tairbhe phoiblí a rochtain nó a fháil, mar shampla tairbhithe a
chónaíonn i limistéar ar leith. Ba cheart aon srianta a bheith réasúnach agus ba cheart údar a bheith leo.
Mar an gcéanna, dá mba rud é go bhfuil sé ar intinn ag an eagraíocht táille a ghearradh as na
gníomhaíochtaí carthanúla a sholáthraíonn sí, ba cheart breac-chuntas a thabhairt sa bheartas ar an
mbonn leis an táille agus ar cé acu is dóigh nó nach dóigh di teorainn a chur leis an líon daoine nó na
haicmí daoine a bhainfidh tairbhe as gníomhaíochtaí carthanúla na heagraíochta. Ba cheart don bhord
iontaobhaithe carthanais a chinntiú go dtabharfar breac-chuntas sa bheartas ar na bearta atá i bhfeidhm ar
mhaithe lena chinntiú nach é an toradh a bheidh ar tháille a ghearradh go gcuirfear teorainn leis na daoine
a fhéadfaidh tairbhe a bhaint as gníomhaíochtaí carthanúla na heagraíochta.
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An t-iarratas ar líne

Tar éis dó ullmhú le haghaidh an phróisis iarratais, ba cheart don bhord iontaobhaithe
carthanais duine aonair a ainmniú a chomhlánóidh an t-iarratas ar líne agus a
ghníomhóidh mar phríomhtheagmhálaí má bhíonn aon cheisteanna againn.
Ní gá don duine ainmnithe a bheith ina (h)iontaobhaí carthanais, ach ba cheart dó/di dóthain eolais a
bheith aige/aici chun críche an t-iarratas a chomhlánú.
Tá lámhleabhar úsáideora ar fáil ar ár suíomh Gréasáin a chabhróidh leis an duine ainmnithe cuntas ar líne
a chruthú agus an fhoirm iarratais ar líne a chomhlánú.
Tá roinnt rannán ann san fhoirm iarratais nach mór do dhuine ainmnithe d’eagraíochta faisnéis shonrach
a chur isteach iontu. Leagtar an fhaisnéis sin amach in alt 39 den Acht Carthanas 2009 agus is féidir í a
achoimriú faoi na ceannteidil seo a leanas:

Sonraí faoin mbunú:
Áirítear leis na sonraí sin ainm d’eagraíochta, dáta a bunaithe agus a háit ghnó/a seoladh oibriúcháin.

Clásal Príomhchuspóra:
Bunaithe ar an gcuspóir carthanúil/na cuspóirí carthanúla a roghnaítear, iarrfar ar dhuine ainmnithe
d’eagraíochta tuilleadh sonraí a thabhairt. Mar shampla:
Má tá sé beartaithe ag d’eagraíocht tacú le tionscadal thar lear, iarrfaimid faisnéis faoi chomhpháirtithe
d’eagraíochta sa láthair sin agus sonraí faoi nósanna imeachta d’eagraíochta le haghaidh cistí a
sheoladh thar lear;
Má tá seirbhís athshocraithe ainmhithe á soláthar ag d’eagraíocht, iarrfaimid faisnéis faoin líon
ainmhithe agus faoi na cineálacha ainmhithe a bhfuil sé beartaithe ag d’eagraíocht iad a athshocrú;
Más é ‘creideamh a chur ar aghaidh’ cuspóir carthanúil d’eagraíochta, iarrfaimid faisnéis faoi
chanónacha, dlíthe, reachtanna agus dearbhphrionsabail an chreidimh.

Cuspóir Carthanúil/Cuspóirí Carthanúla agus an tairbhe phoiblí
a sholáthraítear leis/leo:
Beidh ar dhuine ainmnithe d’eagraíochta cuspóir carthanúil sonrach nó cuspóirí carthanúla sonracha
a roghnú atá ar aon dul leis an Acht Carthanas 2009 agus comhsheasmhach le doiciméad rialaithe
d’eagraíochta. I gcás go roghnaítear roinnt cuspóirí carthanúla, ní mór gur féidir an tairbhe phoiblí a
eascraíonn as gach cuspóir a shainaithint.
Chun moilleanna a sheachaint ag céim an iarratais ar líne, tá sé tábhachtach go bhfuil an cuspóir carthanúil
ceart nó na cuspóirí carthanúla cearta comhaontaithe ag na hiontaobhaithe carthanais ar dtús agus go
bhfuil sé/siad ar áireamh i ndoiciméad rialaithe d’eagraíochta.
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Sonraí airgeadais agus Cuntais:
Áirítear leis na sonraí seo dáta Deireadh Bliana airgeadais d’eagraíochta, a hollioncam, a réamhmheastacháin airgeadais agus sonraí faoi aon sócmhainní atá aici. Ina theannta sin, ní mór sonraí
a sholáthar faoi ghníomhaíochtaí cruinnithe airgid agus faoi aon chruinnitheoirí airgid gairmiúla nó
sainchomhairleoirí ar fhostaigh an eagraíocht iad nó a mbeartaíonn an eagraíocht iad a fhostú.
Teastaíonn uainn freisin sonraí faoi aon chuntais bhainc, lena n-áirítear
aon chuntais chomhar creidmheasa, atá i seilbh d’eagraíochta.

Sonraí iontaobhaithe:
Ní mór ainm gach comhalta den bhord iontaobhaithe
carthanais agus a seoladh cónaithe a sholáthar san
iarratas ar líne. Tabhair faoi deara gurb amhlaidh,
i gcás go gceadaítear iarratas ar chlárú, nach
bhfoilseofar seoladh cónaithe na n-iontaobhaithe
carthanais ar an gClár Eagraíochtaí Carthanúla
atá ar fáil go poiblí.
Ní mór do gach duine ar an mbord iontaobhaithe
carthanais ‘foirm dearbhaithe iontaobhaithe
alt 39’ ar leith a shíniú. Luaitear ar an bhfoirm
dearbhaithe sin go bhfuil an t-iarratas ar stádas
carthanúil á dhéanamh ag na hiontaobhaithe de
réir alt 39 den Acht Carthanas 2009 agus go bhfuil
an fhaisnéis san iarratas fíor agus cruinn de réir mar is
fearr is eol dóibh. Ba cheart gach foirm a uaslódáil leis an
iarratas ar líne.

Sula gcuirtear iarratas ar líne
isteach, is féidir leis an duine
ainmnithe scor den fhoirm agus aon
athruithe a rinneadh uirthi
a shábháil agus filleadh ar an
bhfoirm tráth níos déanaí chun an
próiseas a chríochnú.
Tá sé sin tábhachtach, mar nach nglacfar
le hiarratas ar líne ar chlárú ach amháin i
gcás go bhfuil sí lán-chomhlánaithe
agus go bhfuil an fhaisnéis riachtanach
uile agus na doiciméid riachtanacha
uile ag gabháil léi.

Tabhair faoi deara: Is cion
é faoi alt 39 den Acht Carthanas
2009 faisnéis nó sonra atá bréagach
nó míthreorach i bponc ábhartha nó a
chreideann an duine atá ag tabhairt
na faisnéise nó an tsonra nach
bhfuil sí nó sé fíor a thabhairt
go feasach nó go meargánta don
Rialálaí Carthanas.
Is é an pionós uasta a ghearrfar ar
dhuine a chiontú ar díotáil ná fíneáil
nach mó ná €300,000 nó príosúnacht
ar feadh téarma nach faide ná
10 mbliana nó iad araon.

Eile:
Ní mór do dhuine ainmnithe d’eagraíochta an
fhaisnéis seo a leanas a sholáthar freisin, ar
faisnéis í a theastaíonn uainn ionas gur féidir linn
ár bhfeidhmeanna faoin Acht Carthanas 2009 a
chomhlíonadh:
Sonraí faoi chlárú na heagraíochta i ndlínsí
eile;
Sonraí faoin gceanglas atá ar an eagraíocht
tuairisc a thabhairt do chomhlachtaí eile sa
Stát;
Naisc chuig aon chuntais mheán sóisialta a
bhaineann leis an eagraíocht;
Sonraí, más infheidhme, i gcás go bhfuil nó go
raibh iontaobhaí carthanais ina (h)iontaobhaí
de chuid eagraíochta carthanúla eile.
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Measúnú

Is é an chéad rud a dhéanaimid agus iarratas d’eagraíochta á phróiseáil againn ná a
sheiceáil go bhfuil an t-iarratas iomlán agus bailí. Tá sé chun leas d’eagraíochta iarratas
iomlán ar chlárú a chur isteach ón tús. Tiocfaidh moilleanna neamhriachtanacha chun
cinn mura gcuireann sí iarratas iomlán isteach.
A luaithe a mheastar iarratas d’eagraíochta a bheith
iomlán, sannfar é chuig duine dár gcásoifigigh
agus déanfar measúnú iomlán air. Bainfidh an
cásoifigeach úsáid as na doiciméid agus as an
bhfaisnéis a soláthraíodh chun measúnú a
dhéanamh ar cé acu a chomhlíonann nó
nach gcomhlíonann d’eagraíocht ceanglais
na tástála carthanais.
Féadfaidh an cásoifigeach d’iarratas a
sheoladh ar ais chugat chun tuilleadh
sonraí nó soiléirithe a lorg. Tá sé chun
leas d’eagraíochta freagra a thabhairt
don chásoifigeach a luaithe is féidir.

12

I gcásanna áirithe,
féadfar iarraidh ar an
mbord iontaobhaithe
carthanais freastal ar
chruinniú chun iarratas
d’eagraíochta a phlé. Má
thugtar cuireadh duit
bualadh linn, is féidir
leat comhairleoirí
a thabhairt leat, más
mian leat.

Breith

A luaithe a chríochnaíonn an cásoifigeach measúnú ar d’iarratas, déanfaidh sé/
sí moladh maidir le cé acu ba cheart nó nár cheart d’eagraíocht a chlárú. Déanfar
moladh le haghaidh clárú a tharchur ar deireadh chuig Príomhfheidhmeannach an
Rialálaí Carthanas chun breith dheiridh a thabhairt ar an iarratas.
Má cheadaítear iarratas d’eagraíochta, tabharfaimid fógra duit faoin mbreith sin agus cuirfear
d’eagraíocht leis an gClár Eagraíochtaí Carthanúla atá ar fáil go poiblí6.
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Má thugaimid breith diúltú d’iarratas d’eagraíochta, eiseoimid fógra go bhfuiltear chun diúltú a mholadh,
rud ina leagfar amach na cúiseanna leis an mbreith sin. Beidh ceart freagartha agat sula ndéanfar an
bhreith dheiridh. Má dhiúltaítear don iarratas mar bhreith dheiridh, tabharfar fógra i scríbhinn duit faoin
mbreith sin agus míneofar na cúiseanna leis an diúltú.
Má dhiúltaítear don iarratas, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chuig an mBinse Achomhairc do
Charthanais, ar comhlacht neamhspleách é a bunaíodh leis an Acht Carthanas 2009. Má chinneann tú
achomharc a dhéanamh in aghaidh na breithe diúltú do d’iarratas, ní mór duit é sin a dhéanamh tráth
nach déanaí ná 21 lá tar éis duit fógra a fháil faoin mbreith diúltú don iarratas, ach amháin i gcás go
bhfadóidh an Binse Achomhairc do Charthanais an tréimhse ina bhféadfar achomharc a dhéanamh in
aghaidh na breithe.

Beidh eagraíocht charthanúil
neamhchláraithe
ciontach i gcion faoi alt 41 den Acht
Carthanas 2009 má sheolann sí
gníomhaíochtaí sa Stát.
Aon duine a dhéanann fógraíocht, nó a
thugann cuireadh do dhaoine den phobal
airgead nó maoin a thabhairt, nó a ghlacann
le bronntanas airgid nó maoine, thar ceann
eagraíocht charthanúil nach eagraíocht
Is é an pionós uasta
charthanúil chláraithe í,
a ghearrfar ar dhuine a
nó aon duine a chuireann faoi deara do
dhuine eile an méid sin a dhéanamh,
chiontú ar díotáil ná fíneáil
beidh sé/sí ciontach i gcion.
nach mó ná €300,000 nó

príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 10 mbliana
nó iad araon.

13

Conclúid

Soláthraítear sa doiciméad seo roinnt roghanna atá le breithniú le linn duit a chinneadh
cé acu ba cheart nó nár cheart duit carthanas a chlárú.
Tugtar léargas ann ar a bhfuil i gceist leis an bpróiseas clárúcháin agus tá sé ceaptha chun cúnamh a
thabhairt dóibh sin a chinneann iarratas a dhéanamh ar chlárú.
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Sula dtosaíonn tú an próiseas iarratais ar líne, bain úsáid as na seicliostaí úsáideacha
seo chun a chinntiú go bhfuil agat an fhaisnéis agus na doiciméid ar fad a bheidh ag
teastáil uait.

Seicliosta: Faisnéis don iarratas ar líne
✓

Ainm an charthanais

✓

Príomháit ghnó sa Stát

✓

Sonraí faoi na gníomhaíochtaí a sheolann an carthanas agus faoi na gníomhaíochtaí
a mbeartaíonn an carthanas iad a sheoladh chun a chuspóir carthanúil/a chuspóirí
carthanúla a chur ar aghaidh*

✓

Na háiteanna a seolann an carthanas a ghníomhaíochtaí iontu nó a mbeartaíonn sé a
ghníomhaíochtaí a sheoladh iontu (lena n-áirítear áiteanna lasmuigh den Stát)*

✓

An dóigh a gcruinníonn an carthanas cistí agus an dóigh a mbeartaíonn sé cistí a
chruinniú*

✓

Sonraí faoi aon ghníomhairí cruinnithe airgid*

✓

Méid aon chistí a chruinnigh an carthanas le linn an 12 mhí go díreach roimh an
iarratas

✓

Ollioncam an charthanais le linn na bliana airgeadais go díreach roimh an iarratas

✓

Sonraí faoi gach cuntas bainc agus gach cuntas comhar creidmheasa atá ag an
gcarthanas

✓

Ainm gach iontaobhaí carthanais agus an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí orthu

* Ba cheart an fhaisnéis seo a bheith ag teacht le pleananna straitéiseacha agus gnó d’eagraíochta.

Tá seicliosta úsáideach tugtha thíos de na doiciméid ba cheart a bheith faoi do lámh
agus d’iarratas ar líne á uaslódáil agat.

Seicliosta: Doiciméid don iarratas ar líne
✓

Doiciméad Rialaithe an Charthanais

✓

Plean Straitéiseach an Charthanais

✓

Plean Gnó an Charthanais

✓

Dearbhú an iontaobhaí/na n-iontaobhaithe atá sínithe agus dátaithe ag gach iontaobhaí
carthanais

✓

Gach cuntas airgeadais de chuid an charthanais don 12 mhí go díreach roimh an
iarratas

✓

Beartas Coinbhleachta Leasa

✓

Nósanna imeachta measúnaithe riosca, seiceálacha sábháilteachta agus coimircí, lena
n-áirítear sonraí faoin eagraíocht a dhéanann grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána thar
ceann an charthanais (más infheidhme)
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