
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


..\..\..\..\Logotypes A-Z\I Logos\Inland Revenue & Customs\welsh\cate_p327_mac-no border copy.jpg
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Sending your form to HMRC
Before sending this form, please make sure that the Declaration has been completed and signed by two people who are responsible persons or authorised officials. Any other amendments made to the form after you have printed it will not be accepted. If you need to make any changes you will need to amend the form on your computer and then print off a new version.
Send the completed form to: HM Revenue and Customs Charities,Savings and International 2, BX9 1BU
Ynglŷn â’r ffurflen hon
Bwriedir i’r ffurflen hon gael ei lawrlwytho a’i chadw ar eich cyfrifiadur a’i llenwi ar y sgrin. Byddwch yn gallu argraffu'r ffurflen ar ôl ateb pob cwestiwn sydd â seren (*) wrth ei ymyl. Ar ôl argraffu'r ffurflen dylech ei llofnodi a'i dyddio, ac yna ei hanfon at:HM Revenue and CustomsCharities, Savings and International 2BX9 1BU
Pryd i ddefnyddio’r ffurflen hon
Dylai’r ffurflen hon gael ei defnyddio dim ond gan yr elusennau, Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CChAC) neu sefydliadau eraill sydd â hawl i ryddhad treth elusennol y DU (y cyfeirir atynt fel ‘elusennau’ ar y ffurflen hon) sydd eisoes wedi’u hadnabod fel elusen neu CChAC gan CThEM.
Dylech ddefnyddio’r ffurflen hon i hysbysu CThEM pan fod unrhyw newid ym manylion yr elusen ac i roi manylion o bersonau cyfrifol a chyfrif banc yr elusen os nad yw’r rhain wedi cael eu nodi’n flaenorol. Nid oes angen i chi nodi gwybodaeth ym mhob blwch ar y ffurflen. Rhaid i chi gwblhau blychau 1 i 7 a’r datganiad ar y diwedd. Dylech nodi manylion yn y blychau eraill dim ond os yw’r manylion y gofynnwyd amdanynt yn y blwch wedi newid neu pan nad yw’r wybodaeth ym meddiant CThEM eisoes.
Cwblhewch y ffurflen hon yn Gymraeg neu yn Saesneg. Os na wnewch hynny gallai gymryd llawer hwy i brosesu'r newidiadau.  
Darllenwch yr arweiniad ar wefan GOV.UK i’ch cynorthwyo i gwblhau’r ffurflen hon.
Ynglŷn â’ch sefydliad - gwybodaeth gyfredol sydd gan CThEM
1
Enw’r Elusen, Clwb Chwaraeon Amatur Cymunedol (CChAC) neu sefydliad arall sydd â hawl i ryddhad treth elusennol y DU *
2
Cyfeirnod Elusennau CThEM *
3
Enw’r swyddog awdurdodedig *
4
Rhif ffôn yn ystod y dydd *yn cynnwys y cod deialu rhyngwladol os y tu allan i’r DU
5
Cyfeiriad *  (gweler y canllaw ar gyfer pa gyfeiriad i’w ddefnyddio)
Cyfeiriad ar gyfer gohebiaeth
Manylion cyswllt
Nodwch y cyfeiriad ar gyfer gohebiaeth neu i gysylltu â chi, rhif ffôn ac e-bost (os oes gennych un) yr ydych am i ni eu defnyddio, hyd yn oed os nad yw’r rhain wedi newid. Byddwn yn defnyddio'r cyfeiriad neu’r rhif ffôn hwn i gysylltu â’r person awdurdodedig pan fydd gennym unrhyw ymholiadau. A dyma’r cyfeiriad y byddwn yn anfon unrhyw hysbysiadau o daliadau iddo.
6
Cyfeiriad *
7
Rhif ffôn *
8
Cyfeiriad-e-bost
Ynglŷn â’r newidiadau
Defnyddiwch yr adan hon i sôn wrthym am unrhyw wybodaeth rydych am ei newid ac i roi manylion unrhyw bersonau cyfrifol a chyfrif banc nad ydynt wedi cael eu nodi’n flaenorol. Gadewch bob blwch arall yn wag.
Newidiadau i’r elusen
9
Enw swyddogol newydd eich elusen
New official name of your charity
10
Yr enw mae eich sefydliad yn ei ddefnyddioos yw'n wahanol i’r enw a gofnodwyd ar gyfer cwestiwn 9
11
Cyfeiriad (gweler y canllaw ar gyfer pa gyfeiriad i’w ddefnyddio)
Newidiadau i fanylion y swyddogion awdurdodedig                                                   o 
Gweler yr arweiniad am esboniad o’r swyddog awdurdodedig. Os yw’r swyddog newydd yn cymryd lle’r swyddog presennol, dangoswch enw’r swyddog sydd wedi peidio â gweithredu ar dudalen 5
12
Enw’r swyddog awdurdodedig newydd
13
Swydd o fewn eich elusen
14
Rhif ffôn newydd yn ystod y dyddyn cynnwys y cod deialu rhyngwladol os y tu allan i’r DU
15
Cyfeiriad cartref
16
Cyfeiriad cartref blaenorolos yw’r cyfeiriad wedi newid yn ystod y 12 mis diwethaf
Cyfeiriad cartref blaenorol, os yw’r cyfeiriad wedi newid yn ystod y 12 mis diwethaf
17
Dyddiad geni  DD MM BBBB
18
Rhif Yswiriant Gwladol (y DU yn unig)
Os nad oes gan y person hwn rif Yswiriant Gwladol, rhaid i chi amgáu dogfennau er mwyn gwireddu ei hunaniaeth. Rhaid i un o'r rhain fod yn gopi o'r dudalen sy'n dangos ei lun/llun yn ei basport/phasbort, neu lun tebyg ar gyfer ei adnabod/hadnabod. Rhaid i'r llall wireddu ei gyfeiriad/chyfeiriad - er enghraifft, bil cyfleustodau.
19
Rhif Cerdyn Adnabod Cenedlaethol(os y tu allan i’r DU)
20
Rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen yr arweiniad ‘HMRC Fit and Proper Person’ sydd ar gael ar wefan GOV.UK
Llofnod y person uchod
Mae’r adran hon i’w llofnodi ar ôl i chi argraffu’r ffurflen.
Mae’r adran hon i’w llofnodi ar ôl i chi argraffu’r ffurflen
Newidiadau i fanylion person cyfrifol                                                            o 
Gweler yr arweiniad am eglurhad o berson cyfrifol. Os yw’r swyddog newydd yn cymryd lle’r swyddog presennol, dangoswch enw’r swyddog sydd wedi peidio â gweithredu ar dudalen 5
21
Enw’r person cyfrifol newydd
22
Swydd o fewn eich elusen
23
Rhif ffôn newydd yn ystod y dyddyn cynnwys y cod deialu rhyngwladol os y tu allan i’r DU
24
Cyfeiriad cartref
25
Cyfeiriad cartref blaenorolos yw’r cyfeiriad wedi newid yn ystod y 12 mis diwethaf
26
Dyddiad geni  DD MM BBBB
27
Rhif Yswiriant Gwladol (y DU yn unig)
Os nad oes gan y person hwn rif Yswiriant Gwladol, rhaid i chi amgáu dogfennau er mwyn gwireddu ei hunaniaeth. Rhaid i un o'r rhain fod yn gopi o'r dudalen sy'n dangos ei lun/llun yn ei basport/phasbort, neu lun tebyg ar gyfer ei adnabod/hadnabod. Rhaid i'r llall wireddu ei gyfeiriad/chyfeiriad - er enghraifft, bil cyfleustodau.
28
Rhif Cerdyn Adnabod Cenedlaethol (os y tu allan i’r DU)
Rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen yr arweiniad ‘HMRC Fit and Proper Person’ sydd ar gael ar wefan GOV.UK
Llofnod y person uchod
Mae’r adran hon i’w llofnodi ar ôl i chi argraffu’r ffurflen.
Mae’r adran hon i’w llofnodi ar ôl i chi argraffu’r ffurflen.
29
Manylion newydd y cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu ar gyfer eich elusen
30
Enw’r cyfrif fel y dangosir ar gyfriflen y banc
31
Cod didoli’r gangen 
32
Rhif y cyfrif
33
Os yw eich cyfrif gyda chymdeithas adeiladu nodwch y rhif rol neu gyfeirnod os oes gennych un.
If your account is with a building society enter the roll or reference number if you have one.
34
Enw eich banc neu gymdeithas adeiladuOs oes gennych gyfrif cerdyn Swyddfa’r Post nodwch ‘Swyddfa’r Post’
35
Dyddiad yr agorwyd y cyfrif DD MM BBBB
Newidiadau i fanylion yr enwebai a’r asiantaeth gasglu                                           o 
Gweler yr arweiniad am eglurhad o enwebai ac asiantaeth gasglu. 
36
Enw’r unigolyn neu’r sefydliad
37
Os yn sefydliad, nodwch enw unigolyn o fewn y sefydliad hwnnw sydd ag awdurdod i ddelio â CThEM
If an organisation please enter the name of an individual within that organisation authorised to deal with HMRC
38
Os yn asiantaeth gasglu nodwch eu cyfeirnod nhw fel yr esboniwyd yn yr arweiniad
39
Cyfeiriad (os yn unigolyn, nodwch ei gyfeiriad/chyfeiriad cartref)
40
Rhif ffôn yn ystod y dyddyn cynnwys y cod deialu rhyngwladol os y tu allan i’r DU
41
Cyfeiriad blaenorolos yw’r cyfeiriad wedi newid yn ystod y 12 mis diwethaf
42
Dyddiad geni ar gyfer unigolyn  DD MM BBBB
43
Rhif Yswiriant Gwladol (y DU yn unig)
Os nad oes gan y person hwn rif Yswiriant Gwladol, mae angen i chi amgáu dogfennau i wireddu ei hunaniaeth. Rhaid i un o'r rhain fod yn gopi o'r dudalen sy'n dangos ei lun/llun yn ei basport/phasbort, neu lun tebyg ar gyfer ei adnabod/hadnabod. Rhaid i'r llall wireddu ei gyfeiriad/chyfeiriad - er enghraifft, bil cyfleustodau.
44
Rhif Cerdyn Adnabod Cenedlaethol (os y tu allan i’r DU) neu rif cofrestru cwmni
45
Llofnod y person uchod
Mae’r adran hon i’w llofnodi ar ôl i chi argraffu’r ffurflen.
Mae’r adran hon i’w llofnodi ar ôl i chi argraffu’r ffurflen.
46
A ydych chi am i’r enwebai hwn/hon dderbyn ad-daliadau ar ran eich sefydliad?
Do you want this nominee to receive repayments on behalf of your organisation?
Os ateboch ‘Nac ydw’ ewch i’r adran nesaf
Os ateboch ‘Ydw’, nodwch fanylion cyfrif yr enwebai isod fel y gallwn dalu yn uniongyrchol i’w cyfrif. Os ydych yn defnyddio asiantaeth gasglu ni fydd angen i chi ddweud wrthym ond gallwch symud i’r adran nesaf.
47
Cyfeirnod yr enwebai, os yw’r enwebai’n defnyddio un
48
Enw’r cyfrif fel y dangosir ar gyfriflen y banc
49
Rhif y cyfrif
50
Cod didoli
51
Os yw’r cyfrif gyda chymdeithas adeiladu nodwch y rhif rol neu gyfeirnod os oes gennych un.
52
Enw’r banc neu’r gymdeithas adeiladu, Ar gyfer cyfrif cerdyn Swyddfa’r Post cofnodwch ‘Swyddfa’r Post’.
53
Dyddiad yr agorwyd y cyfrif DD MM BBBB
Swyddogion awdurdodedig, personau cyfrifol ac enwebeion sydd wedi peidio â gweithredu
54
Dywedwch wrthym am unrhyw swyddogion awdurdodedig, personau cyfrifol ac enwebeion sydd wedi peidio â gweithredu ar ran eich elusen.
Cliciwch ar y botwm + i ychwanegu gwybodaeth ar res arall
Enw
Swydd gyda'r elusen
Dyddiad daeth y 
swydd i ben
Unrhyw newidiadau eraill
55
A oes unrhyw newidiadau eraill y mae angen i chi ddweud wrthym amdanynt?
Are there any other changes you need to tell us about?
Datganiad
Rhaid i'r datganiad hwn gael ei lofnodi gan ddau berson o’ch sefydliad sydd â’r swyddogaeth o fod yn swyddog neu berson cyfrifol. Rhaid eu bod yn eu swydd cyn y gwnaed y newidiadau y gwnaethoch ddweud wrth CThEM amdanynt ar y ffurflen hon. Ni ddylai’r datganiad gael ei lofnodi gan unrhyw berson cyfrifol neu swyddog awdurdodedig newydd yr ydych wedi sôn wrth CThEM amdanynt ym mlychau 12 neu 20 ar y ffurflen hon. Gweler yr arweiniad i gael gwybodaeth bellach ynglŷn â hyn, gan gynnwys yr hyn ddylech ei wneud os nad yw hyn yn bosibl.
Mae’r wybodaeth a roddwyd gennyf yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred. 
Rwyf yn cadarnhau y dylid gwneud y newidiadau hyn i’n cofnod ac y dylent fod yn gymwys o’r dyddiad isod. 
Rwyf yn deall na chaiff ad-daliadau eu hanfon o dan y newidiadau hyn nes bod y ffurflen wedi’i derbyn a’i phrosesu gan Elusennau CThEM.
Rwyf yn deall y gall datganiadau anwir arwain at erlyniad.
Enw mewn priflythrennau
Enw mewn priflythrennau
Llofnod
Mae’r adran hon i’w llofnodi a’i dyddio ar ôl i chi argraffu’r ffurflen.
Mae’r adran hon i’w llofnodi a’i dyddio ar ôl i chi argraffu’r ffurflen.
Dyddiad  DD MM BBBB
Cyfeiriad cartref
Rhif ffônyn cynnwys y cod deialu rhyngwladol os y tu allan i’r DU)
Rhif ffôn
Rhif Yswiriant Gwladol (y DU yn unig)
Os nad oes gennych rif Yswiriant Gwladol, rhaid i chi amgáu dogfennau er mwyn gwireddu eich hunaniaeth. Rhaid i un o'r rhain fod yn gopi o'r dudalen sy'n dangos ei lun/llun yn ei basport/phasbort, neu lun tebyg ar gyfer ei adnabod/hadnabod. Rhaid i'r llall wireddu eich cyfeiriad - er enghraifft, bil cyfleustodau
Rhif Cerdyn Adnabod Cenedlaethol (os y tu allan i’r DU)
Enw mewn priflythrennau
Enw mewn priflythrennau
Llofnod
Mae’r adran hon i’w llofnodi a’i dyddio ar ôl i chi argraffu’r ffurflen.
Mae’r adran hon i’w llofnodi a’i dyddio ar ôl i chi argraffu’r ffurflen.
Dyddiad  DD MM BBBB
Cyfeiriad cartref
Rhif ffônyn cynnwys y cod deialu rhyngwladol os y tu allan i’r DU)
Rhif ffôn
Rhif Yswiriant Gwladol (y DU yn unig)
Os nad oes gennych rif Yswiriant Gwladol, rhaid i chi amgáu dogfennau er mwyn gwireddu eich hunaniaeth. Rhaid i un o'r rhain fod yn gopi o'r dudalen sy'n dangos ei lun/llun yn ei basport/phasbort, neu lun tebyg ar gyfer ei adnabod/hadnabod. Rhaid i'r llall wireddu eich cyfeiriad - er enghraifft, bil cyfleustodau
Rhif Cerdyn Adnabod Cenedlaethol (os y tu allan i’r DU)
Pan rydych wedi cwblhau’r ffurflen hon
Nodwch isod pa adrannau o’r ffurflen rydych wedi’u cwblhau drwy roi tic yn y blychau priodol. *
Sylwer pan fyddwch yn argraffu'r ffurflen dim ond yr adrannau hynny rydych wedi eu ticio fydd yn cael eu hargraffu.Mae hyn yn arbed arian ac yn gwneud y ffurflen yn haws i'w  phrosesu. 
Ni chaiff unrhyw ddiwygiadau eraill a wnewch i'r ffurflen ar ôl i chi ei hargraffu eu derbyn. Os bydd angen i chi wneud unrhyw newidiadau bydd angen i chi ddiwygio'r  ffurflen ar eich cyfrifiadur ac yn a argraffu'r fersiwn newydd.
Argraffwch y ffurflen ar ol ei chwblhau a'i hanfon at:HM Revenue and CustomsCharities, Savings and International 2BX9 1BU
Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth
Mae Cyllid a Thollau EM yn Rheolydd Data o dan y Ddeddf Diogelu Data 1998. Rydym yn cadw gwybodaeth at y dibenion a bennir yn ein hysbysiad i’r Comisiynydd Gwybodaeth, gan gynnwys asesu a chasglu treth a thollau, talu budd-daliadau ac atal a chanfod troseddau, a gallwn ddefnyddio’r wybodaeth hon at unrhyw un o’r dibenion hynny. 
Efallai y cawn wybodaeth amdanoch gan eraill, neu efallai y rhown ni wybodaeth iddynt hwy. Os gwnawn hynny bydd yn unol â’r hyn y mae’r gyfraith yn ei chaniatáu yn unig, er mwyn: 
•         gwirio cywirdeb gwybodaeth 
•         atal neu ganfod troseddau 
•         diogelu arian cyhoeddus.
Efallai y byddwn yn cymharu gwybodaeth a dderbyniwn amdanoch â’r hyn sydd eisoes yn ein cofnodion.Gall hyn gynnwys gwybodaeth a roddwyd gennych chi, yn ogystal â chan eraill, megis adrannau neu asiantaethau erailly llywodraeth ac awdurdodau treth a thollau tramor. Awdurdodau trethi a thollau tramor. Ni fyddwn yn rhoi gwybodaeth i unrhyw un y tu allan i Gyllid a Thollau EM oni bai bod y gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny.  Am fwy o wybodaeth ewch i www.gov.uk a defnyddiwch y cyfleuster chwilio i ddod o hyd i’r adran Data Protection Act.
Cyfeirnod yr asiantaeth gasglu
Bydd yr asiantaeth gasglu yn rhoi eu cyfeirnod i chi os yw Cyllid a Thollau EM eisoes wedi rhoi un iddynt. 
Dylai’r cyfeirnod fod yn y fformat CAC xxxxx
Cyfeirnod Elusennau CThEM
Hwn yw’r cyfeirnod a rhoddwyd i’ch sefydliad pan gofrestrodd gyda Chyllid a Thollau EM.
 
Mae’n cychwyn gyda llythyren.
Rhif Cerdyn Adnabod Cenedlaethol (os y tu allan i’r DU)
Os nad yw’r person yn wladolyn y DU mae’r rhif hwn yn ymddangos ar ei ddogfen/dogfen adnabod o’i famwlad/mamwlad.
Rhif Cerdyn Adnabod Cenedlaethol (os y tu allan i’r DU) Llofnod y person uchod
Os nad yw’r person yn wladolyn y DU mae’r rhif hwn yn ymddangos ar ei ddogfen/dogfen adnabod o’i famwlad/mamwlad. 
Os mai cwmni yw’r enwebai neu’r asiantaeth gasglu y cyfeirir ato/ati yn yr adran hon yn hytrach nag unigolyn, y rhif yw nodi yw rhif Cofrestru’r Cwmni. Rhoddir y rhif hwn gan Dŷ’r Cwmnïau pan gaiff cwmni ei gofrestru. Mae hwn yn rhif sy’n cynnwys wyth digid neu dwy lythyren sy’n cael eu dilyn gan chwe digid.
Fel arfer byddai cwmni yn ei arddangos ar lythyrau neu slipiau cyfarch.
Ble i gael hyd i’ch rhif Yswiriant Gwladol
Mae rhif Yswiriant Gwladol yn gyfeirnod naw digid sy’n cynnwys llythrennau a rhifau yn y fformat QQ123456A.
Gellir canfod y rhif ar gerdyn Yswiriant Gwladol person, os anfonwyd un ato/ati 
neu unrhyw lythyr a anfonwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu'r Ganolfan Byd Gwaith.
Os yw’r person yn gyflogai, gall ef/hi hefyd ganfod ei rif/rhif Yswiriant Gwladol ar ei slip talu neuP60 (tystysgrif o dâl a threth a ddidynnwyd). Gall ef/hi hefyd ei ganfod ar y rhan fwyaf o ohebiaeth ynglŷn a'i faterion/materion treth personol gan Gyllid a Thollau EM.
8.2.1.4029.1.523496.503679
Cwblhewch y ffurflen hon os yw eich sefydliad eisoes wedi’i gofrestru gyda CThEM ond mae angen i chi ddweud wrthym am newidiadau sylweddol i’ch sefydliad, megis newid manylion cyswllt, swyddogion awdurdodedig, enwebeion neu fanylion cyfrif banc
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