Gostyngiad Budd-dal Tai a Threth y Cyngor

Tystysgrif Enillion Gros Cyflogwr
This form is available in English from the Civic Centre
Mae’r ffurflen hon hefyd ar gael mewn print bras
o’r Ganolfan Ddinesig

Adran y Gwasanaethau
Ariannol
Canolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe SA1 3SN
www.abertawe.gov.uk
01792 635353

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg. Caiff unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ei hateb yn
y Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at oedi
We welcome correspondence in Welsh. Correspondence received in Welsh will be answered in
Welsh and this will not lead to a delay.
EICH PREIFATRWYDD - Cyngor Abertawe yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth
bersonol rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon. Defnyddir eich gwybodaeth wrth i
ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni
fyddwn yn rhannu’ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod gofyn i ni neu y caniateir i
ni wneud hynny yn ôl gyfraith. Eglurir hyn yn fanylach ar-lein yn www.abertawe.gov.uk/
GwybodaethBersonolRefeniwaBudd-daliadau.
Mae cyfraith diogelu data’n disgrifio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy’n
angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae
Cyngor Abertawe yn defnyddio’ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych
y data, darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd Corfforaethol yn www.abertawe.gov.uk/
hysbysiadpreifatrwydd.
I’W CHWBLHAU GAN YR HAWLIWR

AT DDEFNYDD Y SWYDDFA’N UNIG
Dyddiad y derbyniom y ffurflen hon
(stamp)

Enw:
Cyfeiriad:

Galwedigaeth:

Rhif Cyflogres:

Rhif yswiriant gwladol:
Pan fyddwch wedi cwblhau’r uchod, gofynnwch i’ch cyflogwr
gwblhau gweddill y ffurflen hon.

Rhif y cais:

I’W CHWBLHAU GAN Y CYFLOGWR
O ran y person uchod, cadarnhewch y canlynol:
Caiff ffurflenni sydd heb eu cwblhau eu dychwelyd at eich gweithiwr.
Dyddiad y dechreuodd y gweithiwr ei gyflogaeth

/

/

Sawl awr yr wythnos ar gyfartaledd mae’r gweithiwr yn gweithio?
Dyddiad ei godiad cyflog diwethaf?

/

/
/

Dyddiad disgwyliedig ar gyfer y codiad cyflog nesaf?
Pa mor aml y caiff y gweithiwr ei dalu? Bob wythnos
Beth yw’r dull talu? Arian parod

Siec

/

Bob pythefnos

Bob 4 wythnos

Yn fisol

BACS

Oes gan eich gweithiwr gontract sero awr? Oes

Nac oes

A yw eich gweithiwr yn derbyn y canlynol?
Cyflog Byw Cenedlaethol Ydy
Nac ydy

Isafswm Cyflog Ydy

Nac ydy

Oes unrhyw newidiadau wedi bod yn ystod y cyfnodau
tâl rydych yn darparu manylion ar eu cyfer? Oes
Nac oes
Os felly, cadarnhewch y rheswm dros y newid e.e. rôl, tâl, oriau
Dyddiad y newid:
Diwygiwyd 08/20
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/

/

Ydy’r gweithiwr wedi derbyn unrhyw fonws neu
gomisiwn yn ystod unrhyw un o’r cyfnodau tâl a fanylir isod?
Os felly, cadarnhewch y canlynol: Swm £

Ydy

Nac ydy

Y cyfnod perthnasol

A yw eich gweithiwr yn elwa o gynllun cyfranddaliadau
cwmni neu gynllun talu wrth ennill?
Os felly, cadarnhewch sut y mae hyn yn gweithio?

Ydy

Nac ydy

Cwblhewch yr adran isod gan nodi manylion tâl y gweithiwr.
Yn y golofn dan y pennawd tâl gros, sicrhewch eich bod yn cynnwys unrhyw oramser, bonws a
chomisiwn.
Os yw’r gweithiwr newydd ddechrau gweithio neu wedi dychwelyd i’r gwaith yn ddiweddar ar ôl
cyfnod o absenoldeb na chafodd ei dalu amdano, rhowch fanylion llawn y tâl a dderbyniwyd ers y
dyddiad dechrau neu’r dyddiad dychwelyd i’r gwaith. Lle nad yw’r cyflog go iawn ar gael, rhowch
amcangyfrif o’r manylion cyflog gan sicrhau eich bod yn ticio’r blwch perthnasol.
FFIGURAU GROS DIWEDDARAF
Y ffigurau gros diweddaraf fydd cyfanswm cyflog gros eich gweithiwr o ddyddiad dechrau’r flwyddyn
ariannol bresennol (mis Ebrill) i’r dyddiad talu diweddaraf isod. Os dechreuodd eich gweithiwr ar
ôl dyddiad dechrau’r flwyddyn ariannol bresennol, bydd y cyfanswm cyflog gros o’r dyddiad y
dechreuodd eich gweithiwr i’r dyddiad talu diweddaraf a nodoch isod.
Wythnos neu
fis yn gorffen

Oriau a
weithiwyd yn
ystod y cyfnod
talu

Tâl Gros

Yswiriant
Gwladol

Treth Incwm

Pensiwn y
Gweithiwr

1.

/

/

£

£

£

£

2.

/

/

£

£

£

£

3.

/

/

£

£

£

£

4.

/

/

£

£

£

£

5.

/

/

£

£

£

£

6.

/

/

£

£

£

£

Gros diweddaraf:

Dyddiad:

£

/



Os
amcangyfrifir

/

DATGANIAD Y CYFLOGWR

STAMP SWYDDOGOL Y CYFLOGWR

Enw a Chyfeiriad y Busnes:

PWYSIG
Sicrhewch eich bod yn
gosod y stamp
swyddogol yma.
Os nad oes stamp ar gael
nodwch hynny yn
y lle hwn.

Rhif Ffôn y Busnes:
Cyfeiriad E-bost y Busnes:
Manylion y person sy’n llenwi’r ffurflen hon:
Enw:
Swydd:

Dyddiad

Llofnod:

Dylai’r ffurflen hon gael ei dilysu gyda stamp swyddogol y busnes. Os nad oes stamp swyddogol ar
gael, cadarnhewch hyn yn y lle isod.
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