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An Fhoirm Aicmiúcháin  
Carthanas a Chomhlánú
Tar éis do na hiontaobhaithe carthanais an t-aicmiúchán is cuí dá gcarthanas a chinneadh, ba 
cheart dóibh an fhoirm Aicmiúcháin Carthanas ar líne a chomhlánú agus a chur isteach trí na 
céimeanna seo a leanas a leanúint:

Céim 1: Logáil isteach sa chuntas atá ag an 
gcarthanas ar ‘Mo Chuntas’

Logáil isteach sa chuntas ar líne atá ag an gcarthanas ar ‘Mo Chuntas’ chun na foirmeacha atá 
ar fáil do do charthanas a rochtain.

Ní fhéadfaidh ach Comhdaitheoirí Údaraithe foirmeacha a chur isteach thar ceann carthanais. 
Más Comhdaitheoir Údaraithe thú, taispeánfar do charthanas ar an deais a luaithe atá tú 
logáilte isteach. Chun na foirmeacha uile atá ar fáil do do charthanas a rochtain, ní gá duit ach 
cliceáil ar ainm an charthanais.

Ba cheart go mbeadh an acmhainn uainn dar teideal ‘Conas an Clár Carthanas a nuashonrú’ 
úsáideach duit i gcás go mbeidh deacrachtaí agat logáil isteach nó an fhoirm a aimsiú.

https://www.charitiesregulator.ie/media/2380/how-to-update-the-register.pdf
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Céim 2: Roghnaigh an fhoirm Aicmiúcháin  
Carthanas agus oscail í 

Tá trí tháb ann san fhoirm: Réamhrá, Príomhshonraí agus Dearbhú

Léigh an Réamhrá agus téigh ar aghaidh ansin chuig an dara táb – Príomhshonraí

Sa chéad cheist, iarrfar ort a dheimhniú cé acu atá nó nach bhfuil an carthanas ina 
chomhlacht Stáit3 – is é sin le rá, cé acu a bunaíodh nó nár bunaíodh an carthanas le Reacht 
nó le hAcht. (Tabharfaidh formhór mór na gcarthanas ‘níl’ mar fhreagra ar an gceist seo). 

3  Is féidir go dtabharfar comhlacht reachtúil nó Gníomhaireacht Stáit air freisin. (Ach amháin i gcás gur bunaíodh le reacht iad, 
ní mheastar gur comhlachtaí stáit iad carthanais a bhfaigheann a gcistiú ar fad ón rialtas láir nó ón rialtas áitiúil.)
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Céim 3:  Roghnaigh an chéad ghrúpa  
aicmiúcháin príomha, nó an príomhghrúpa 
aicmiúcháin, ón liosta anuas 

Select the first primary classification group from the drop-down list

Tar éis duit grúpa a roghnú, beidh tuilleadh faisnéise ar fáil trí thic a chur sa bhosca  
(ní gá duit ach an tic a bhaint chun an fhaisnéis a cheilt an athuair).
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Céim 4:  Roghnaigh dhá ghrúpa aicmiúcháin 
thánaisteacha ar a mhéad ón liosta anuas

Tá fo-aicmiúcháin bhreise ann i roinnt catagóirí.  Má tá fo-aicmiúcháin ar fáil, tiocfaidh liosta 
eile chun bheith infheicthe agus féadfar dhá fhoghrúpa ar a mhéad a roghnú.
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Roghnach:  roghnaigh dara grúpa aicmiúcháin príomha 

Is féidir go mbeidh roinnt carthanas ag iarraidh dara grúpa príomha a roghnú.  

Cosúil lenar tharla tar éis an chéad ghrúpa príomha a roghnú, tiocfaidh liostaí anuas chun 
bheith infheicthe agus féadfar dhá rogha ar a mhéad a roghnú.

Tar éis do charthanas dhá ghrúpa aicmiúcháin phríomha a roghnú, iarrfar air a dheimhniú an lú 
ábharthacht a bhaineann leis an dara rogha ná an chéad rogha. Má luaitear gur lú ábharthacht 
a bhaineann leis an dara rogha ná an chéad rogha, ciallaíonn sé sin gurb ionann an chéad 
ghrúpa príomha a roghnaíodh agus an príomhaicmiúchán don charthanas. Má luaitear nach lú 
ábharthacht a bhaineann leis an dara rogha ná an chéad rogha, ciallaíonn sé sin gurb ionann 
tábhacht don dá ghrúpa phríomha a roghnaíodh.
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Céim 5:  seiceáil an fhoirm agus comhlánaigh  
an dearbhú  

Tar éis an t-aicmiúchán a roghnú, téigh ar aghaidh chuig an gcéad táb eile trí chliceáil ar an 
gcnaipe ‘Ar aghaidh’ 

nó tríd an táb ‘Dearbhú’ 

a roghnú

Tiocfaidh achoimre ar an bhfoirm chun bheith infheicthe.  Ba cheart í a sheiceáil chun a 
chinntiú gur cruinn atá na roghanna a roghnaíodh. Comhlánaigh an dearbhú ansin.

Céim 6: Cuir an fhoirm isteach

Cliceáil ar an gcnaipe ‘Cuir isteach’ 

Tar éis an fhoirm a chur isteach, beidh sonraí an aicmiúcháin carthanas le feiceáil láithreach sa 
táb ‘Forbhreathnú’ d’iontráil an charthanais ar an gClár poiblí Carthanas.




