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DATGANIAD RHODD GYMORTH (121112)
YR ANRHYDEDDUS GYMDEITHAS Y CYMMRODORION
Elusen Gofrestredig Rhif 313141
Dymunaf fod unrhyw daliadau priodol gennyf a drosglwyddir i’r Gymdeithas yn y 4 blynedd
diwethaf a phob rhodd yn y dyfodol o’r dyddiad hwn ymlaen gael eu trin fel taliadau Rhodd
Gymorth.
Teitl: ……………………Enw Cyntaf:………………………………………………...............
Enw Olaf: …………..………………………………………………………………………......
Cyfeiriad Cartref Llawn: .……….....................……………………………………………....
……………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..
Côd Post: …………………………………………………………………...……..……………
Dyddiad: ............................ Llofnod: …..………………………………....................…………
Rwyf yn cadarnhau fy mod wedi talu neu yn bwriadu talu treth incwm a/neu treth Elw
Cyfalaf ym mhob blwyddyn (6 Ebrill at 5 Ebrill) sydd yr un swm neu’n fwy na’r treth bydd
pob elusen neu Clwb Cymuneb Chwareuon Amatur yn hawlio ar fy rhoddion iddynt am y
flwyddyn honno. Rwyf yn deall na bydd trethau eraill fel TAW a Treth Cyngor dim yn
gymwys. Rwyf yn deall fydd yr elusen yn hawlio 28c o treth am pob £1 talwyd hyd at 5
Ebrill 2008 a 25c am pob £1 rhoddais wedi 6 Ebrill 2008.
Dywedwch wrthym os ydych am ganslo’r datganiad hon, neu os newidiwch eich enw neu eich
cyfeiriad cartref, neu os nad ydychpellach yn talu digon o treth incwm a/neu treth elw
cyfalaf. Os ydych yn talu treth incwm ar y lefel uchaf neu ar y cyfradd ychwanegol ac am
derbyn rhyddhad treth sy’n ddyledus i chi bydd rhaid cynnwys eich holl rhoddion ar y
ffurflen Treth Hunan Asesiad neu ofyn i HMRC newid eich côd treth.
Anfonwch y ffurlen hon :
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