Cyfarwyddyd i’ch Banc neu Gymdeithas
Adeiladu i Dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol
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]
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<Despatch date>

Enw(au) Deiliad/Deiliaid y Cyfrif

Rhif Cyfrif Banc/Cymdeithas Adeiladu

Cod Didoli’r Gangen

(yng nghornel dde uchaf eich
llyfr sieciau)
Enw a chyfeiriad post llawn eich Banc/Cymdeithas Adeiladu

Cyfarwyddiadau i’ch Banc neu Gymdeithas Adeiladu.

CITB 2017 Levy Assessment Notice

Byddwch cystal â thalu Debydau Uniongyrchol CITB o’r cyfrif
y manylir arno yn y cyfarwyddyd hwn yn unol â’r mesurau
diogelu a sicrheir gan y Warant Debyd Uniongyrchol.

ed on your

Deallaf y gall y cyfarwyddyd hwn aros gyda CITB ac, os felly,
bydd y manylion yn cael eu trosglwyddo’n electronig i’m Banc/
Cymdeithas Adeiladu.

Levy rate

Llofnod(ion):

Banc neu Gymdeithas Adeiladu:

AYE)

Cyfeiriad:

Amount

£[PAYE]

0.35%

£[Assessed_PAYE]

£[CIS]

1.25%

£[Assessed_CIS]

Sub total

£[Sub_Total]

50%

£[PAYE_TAPER]

ed at Section 4, Box F
Dyddiad:

Cod post:

n)

Efallai na fydd Banciau na Chymdeithasau Adeiladu'n derbyn Cyfarwyddiadau Debyd Uniongyrchol ar gyfer rhai mathau o gyfrifon
Dylai'r talwr ddatgysylltu a chadw'r Warant hon

Levy assessed

Gwarant Debyd Uniongyrchol
•

Cynigir y Warant hon gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy’n derbyn
cyfarwyddiadau i dalu Debydau Uniongyrchol.

•

Os oes unrhyw newidiadau i swm, dyddiad neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd CITB yn eich hysbysu 10
diwrnod gwaith cyn i’ch cyfrif gael ei ddebydu neu fel y cytunwyd fel arall. Os gofynnwch i CITB gasglu taliad,
rhoddir cadarnhad o’r swm a’r dyddiad i chi ar adeg y cais.

•

Os gwneir camgymeriad wrth dalu eich Debyd Uniongyrchol, gan CITB neu eich banc neu gymdeithas adeiladu,
mae gennych yr hawl i gael ad-daliad llawn yn syth o’r swm a dalwyd o’ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu.

£[Total]
raining Board)
17

e, but less than £400,000.
est charges and other costs. The notes over the

– Os ydych yn derbyn ad-daliad nad oes gennych yr hawl iddo, rhaid i chi ei ad-dalu pan fydd CITB yn gofyn i
chi wneud hynny.

•

Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol ar unrhyw adeg trwy gysylltu â’ch banc neu gymdeithas adeiladu. Efallai y
bydd angen cadarnhad ysgrifenedig. Rhowch wybod i ni hefyd.

REMITTANCE ADVICE

NODIADAU PWYSIG AM DALU TRWY DDEBYD UNIONGYRCHOL

For ways to pay this assessment please read the
reverse of this notice.

Os ydych yn llenwi Ffurflen Lefi bob blwyddyn, gallwch dalu mewn rhandaliadau Debyd Uniongyrchol misol.
Nid ydym yn codi tâl am y gwasanaeth hwn a byddwch yn cael gwybod faint sy’n daladwy cyn i unrhyw arian
gael ei gasglu o’ch cyfrif banc. Unwaith y byddwch wedi trefnu i dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol, byddwn yn
gwneud y gweddill i chi. Mae mor syml â hynny.
Flwyddyn nesaf, byddwch yn derbyn eich Hysbysiad Asesu Lefi ynghyd â Hysbysiad Debyd Uniongyrchol
Ymlaen Llaw o leiaf deg diwrnod cyn i’r taliad cyntaf gael ei gymryd o’ch cyfrif banc. Bydd y ddogfen hon yn
dangos y Lefi sy’n ddyledus ac yn cadarnhau dyddiadau a symiau’r taliadau o dan y trefniant rhandaliadau.
Darllenwch y Warant Debyd Uniongyrchol am ragor o fanylion.
Cyhyd â’ch bod yn llenwi Ffurflen Lefi bob blwyddyn, bydd y trefniant yn aros yn ei le ac nid oes dim byd arall i
chi ei wneud. Dim ond ar gyfer Hysbysiadau Asesu Lefi wedi’u seilio ar Ffurflenni Lefi a lenwyd y gallwn gynnal
trefniadau rhandaliadau.

ferent from the

[OCR]

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch yr uchod, ffoniwch ni ar 0344 994 4455.
CSK00026_BA3 BONAFIDE-ENG 0418.indd 3-4

10/04/2018 13:44

