Gwybodaeth Ychwanegol: Gwybodaeth am y prynwr (Unigolion)
Gwybodaeth am y prynwr ychwanegol

Gwybodaeth am y prynwr ychwanegol

1. Teitl

Teitl

Mr

Mrs

Yr Athro

Miss

Ms

Dr

Mae’n well gen i beidio dweud

Mr

Mrs

Yr Athro

Miss

Ms

Dr

Mae’n well gen i beidio dweud

Arall (nodwch)

Arall (nodwch)

2. Enw cyntaf y prynwr

Enw cyntaf y prynwr

3. Cyfenw’r prynwr

Cyfenw’r prynwr

4. Cyfeiriad y prynwr

Cyfeiriad y prynwr

Dyma brif gartref y prynwr o’r dyddiad
y mae’r trafodiad yn dod i rym.

Dyma brif gartref y prynwr o’r dyddiad
y mae’r trafodiad yn dod i rym.

Cod post

Cod post

Gwlad

Gwlad

5. Dyddiad geni D D

M M

B B B B

Dyddiad geni

D D

M M

B B B B

6. Rhif ffôn

Rhif ffôn

7. Rif Yswiriant Gwladol

Rif Yswiriant Gwladol

Os nad oes gennych rif Yswiriant Gwladol, mae’n
rhaid i chi ateb cwestiwn 8. Os llenwoch y blwch Rhif
Yswiriant Gwladol, ewch i gwestiwn 9. Peidiwch â
defnyddio rhif Yswiriant Gwladol dros dro.

Os nad oes gennych rif Yswiriant Gwladol, mae’n
rhaid i chi ateb cwestiwn 8. Os llenwoch y blwch Rhif
Yswiriant Gwladol, ewch i gwestiwn 9. Peidiwch â
defnyddio rhif Yswiriant Gwladol dros dro.

8. Dull adnabod:

Dull adnabod:

Pasbort
Cerdyn Adnabod
Arall

Trwydded yrru
ID Card

Pasbort
Cerdyn Adnabod
Arall

Trwydded yrru
ID Card

Arall (nodwch)

Arall (nodwch)

Rhif cyf. adnabod

Rhif cyf. adnabod

Gwlad y cofrestriad

Gwlad y cofrestriad

9. A yw’r prynwr yn gweithredu fel ymddiriedolwr?
Ticiwch un blwch yn unig

A yw’r prynwr yn gweithredu fel ymddiriedolwr?
Ticiwch un blwch yn unig

Ydy

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

10. A oes cysylltiad rhwng y prynwr a’r gwerthwr?
Ticiwch un blwch yn unig

A oes cysylltiad rhwng y prynwr a’r gwerthwr?
Ticiwch un blwch yn unig

Oes

Oes

Nac oes

Nac oes

Os ydych chi’n ffeilio’r ffurflen hon eich hun neu fel cynrychiolydd mewnol ar ran sefydliad
sy’n brynwr, ticiwch y datganiad a ganlyn.
	Rydw i wedi darllen hysbysiad preifatrwydd Awdurdod Cyllid Cymru. Mae’r wybodaeth sydd wedi
ei chynnwys ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred.
Os ydych chi’n ffeilio’r ffurflen hon ar ran prynwr sydd wedi cymeradwyo’r dyddiad y daw’r
trafodiad i rym, ticiwch y datganiad a ganlyn.
	Rydw i, asiant ar ran y prynwr/prynwyr, yn cadarnhau bod gennyf i’r awdurdod i ddelio â phob
mater sy’n ymwneud â’r trafodiad hwn ar ran fy nghleient/nghleientiaid. Rydw i wedi rhoi copi
o hysbysiad preifatrwydd Awdurdod Cyllid Cymru i’r prynwr/prynwyr. Mae’r prynwr/prynwyr
wedi datgan bod yr wybodaeth sydd wedi ei chynnwys ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn
hyd eithaf gwybodaeth a chred y prynwr/prynwyr a bod y prynwr/prynwyr wedi fy awdurdodi i
gyflwyno’r ffurflen ar ran y prynwr/prynwyr.
Os ydych chi’n ffeilio’r ffurflen hon ar ran prynwr sydd wedi eich awdurdodi chi i roi’r
dyddiad y daw’r trafodiad i rym, ticiwch y datganiad a ganlyn.
	Rydw i, asiant ar ran y prynwr/prynwyr, yn cadarnhau bod gennyf i’r awdurdod i ddelio â phob
mater sy’n ymwneud â’r trafodiad hwn ar ran fy nghleient/nghleientiaid. Rydw i wedi rhoi copi o
hysbysiad preifatrwydd Awdurdod Cyllid Cymru i’r prynwr/prynwyr. Mae’r prynwr/prynwyr wedi
datgan bod yr wybodaeth sydd wedi ei chynnwys ar y ffurflen hon, ac eithrio’r dyddiad dod i rym,
yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf gwybodaeth a chred y prynwr/prynwyr. Mae’r prynwr/prynwyr
wedi fy awdurdodi i roi’r dyddiad dod i rym ac i gyflwyno’r ffurflen hon ar ran y prynwr/prynwyr.
Mae’r dyddiad dod i rym yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred.
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• Unwaith y bydd y ffurflen hon wedi cael ei phrosesu, byddwn yn postio’r dystysgrif/tystysgrifau
Treth Trafodiadau Tir i’r cyfeiriad(au) a nodwyd.
• Mae’n rhaid i’ch taliad Treth Trafodiadau Tir gael ei wneud o fewn 30 o ddiwrnodau,
sy’n dechrau â’r diwrnod ar ôl y dyddiad y mae’r trafodiad yn dod i rym.
Os ydych chi’n talu â siec bydd angen i’ch taliad gyrraedd 10 diwrnod gwaith cyn hyn.
• Byddwn yn casglu ac yn storio data a gwybodaeth am unigolion a’u hasiant yn ddiogel.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan yn
www.beta.llyw.cymru/awdurdod-cyllid-cymru/hysbysiad-preifatrwydd

