
Llog heb ddim treth wedi’i dynnu
Diddymu Cofrestru

At Swansea Building Society:

I’w gwblhau gan y buddsoddwr.

Os yw plentyn o dan 16 yn gymwys i dderbyn
y llog, dylai rhiant neu warcheidwad
gwblhau’r ffurflen gyda manylion y plentyn.

Mae angen ffurflen ar wahân ar gyfer pob
buddsoddwr mewn cyfrif ar y cyd sy’n
dymuno diddymu’u cofrestriad.

Rhestrwch BOB cyfrif cynilo sydd gennych
gyda’r Gymdeithas sy’n derbyn llog heb
dynnu treth ac a ddylai bellach gael ei addasu
i dynnu treth. Ni addasir unrhyw gyfrif nad yw
wedi cael ei restru.

Deiliad y Cyfrif

Datganiad

Rwyf yn datgan:

• Nad wyf i (neu’r person a enwir uchod) bellach yn gymwys i dderbyn llog heb dynnu treth.

Llofnod deiliad y cyfrif (rhiant neu warcheidwad os yw deiliad y cyfrif yn iau na 16 oed)

Llofnod Dyddiad / /

Llofnodwyd fel

D D M M B B B B

Teitl (Mr/Mrs/Etc.)

Enw(au) Cyntaf yn llawn

Cyfenw

Cyfeiriad Presennol

Cod Post

Cyfeiriad Blaenorol
Peidiwch â llenwi oni bai
eich bod wedi byw yn
eich cyfeiriad presennol
am lai na 3 blynedd

Cod Post

Dyddiad Geni / /D D M M B B B B

Rhif Cyfrif Cyfrif ar y cyd? Y/N

Rhif(au) Cyfrif)

Rhif Cyfrif Cyfrif ar y cyd? Y/N

Rhif Cyfrif Cyfrif ar y cyd? Y/N

Rhif Cyfrif Cyfrif ar y cyd? Y/N
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Nodiadau
Os ydych chi’n gymwys i’ch incwm gael ei drethu – hynny yw, os yw cyfanswm eich incwm trethadwy yn fwy
na’ch lwfansau treth – rhaid i chi ddiddymu unrhyw gofrestru a wnaethoch i dalu llog heb dynnu treth ar
unwaith. Fe all y ffuflen drosodd fod ar gyfer y pwrpas hwnnw.

Cofiwch, rydych wedi eich cofrestru i dderbyn llog heb dynnu treth am eich bod wedi meddwl na fyddech yn
gymwys i dalu treth. Os yw eich amgylchiadau’n newid, efallai eich bod yn dechrau swydd neu’n cychwyn
busnes, fe allech fod yn gymwys i dalu treth wedi’r cyfan. Os felly, rhaid i chi ddweud wrth y Gymdeithas, yn
ysgrifenedig, cyn gynted ag y gallwch er mwyn diddymu eich cofrestriad.

Os ydych wedi derbyn llog heb fod treth wedi’i dynnu ohono ac rydych chi’n meddwl y gallech fod yn
gymwys  i dalu treth wedi’r cyfan, dylech ddweud wrth Gyllid y Wlad.

Mae hi hefyd yn synhwyrol i roi gwybod i Gyllid i Wlad am unrhyw newid mewn amgylchiadau a allai effeithio
eich safle treth, neu mae’n bosib y gallech dalu mwy nag y dylech neu ddarganfod fod arnoch dreth. Os nad
ydych yn gwybod ble mae eich Swyddfa Dreth, cysylltwch â’r Swyddfa Dreth agosaf neu’r Ganolfan
Ymholiadau Treth.

Pan fydd y dreth a dynnwyd o log a dalwyd neu a gredydwyd o gymdeithas adeiladu yn fwy na’ch baich
treth, gellir hawlio ad-daliad treth oddi wrth Gyllid y Wlad, Gofynnwch i’ch Swyddfa Dreth leol am ffurflen
R40 er mwyn hawlio treth yn ôl os ydych yn meddwl eich bod wedi talu gormod ar log eich cynilon, ac
anfonwch y ffurflen wedi’i llenwi at eich Swyddfa Dreth. Os nad oes gennych Swyddfa Dreth, anfonwch y
ffurflen at:

Leicester & Northants (Claims)
Saxon House
1, Causeway Lane
Leicester
LE1 4AA
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