
 
Datganiad o Enillion Hunangyflogedig 

Cyngor Dinas Caerdydd 
Budd-dal Tai, Gostyngiad y Dreth Gyngor, Prydau Ysgol am Ddim 

 
Cwblhewch y ffurflen hon dim ond os ydych wedi bod yn masnachu am o leiaf fis. 

 
 
 
Amdanoch chi 
Enw llawn:  
Cyfeiriad:  
Cod Post: 
Rhif ffôn: 
Cyfeirnod y cais os yn hysbys:  
 
 
 
Ynglŷn â’ch busnes 
Enw’r Busnes: 
Cyfeiriad y busnes: 
Math o fusnes: 
Dyddiad cychwyn y busnes: 
Ydych chi’n Gyfarwyddwr Cwmni? (Os ydych, bydd y busnes wedi'i gofrestru gyda Thŷ'r 
Cwmnïau): Ydw / Nac Ydw 
Nifer yr oriau gwaith bob wythnos ar gyfartaledd: 
A oes gennych gyfrifon wedi’u paratoi (wedi'u harchwilio neu fel arall) am y flwyddyn ariannol 
ddiwethaf?  (Nid yw eich ffurflen hunanasesu CThEM yn dderbyniol fel prawf o'ch incwm 
hunangyflogedig)  Oes / Nac Oes                                                                                           

Os NAC OES, nodwch y rheswm a’r dyddiad yr ydych yn disgwyl eu derbyn:                                                      

Os ydych wedi ateb OES nid oes angen i chi gwblhau'r ffurflen hon, ond cyflwynwch y cyfrifon 
hynny  
A yw eich partner ar gyflogres y busnes?   Ydy / Nac Ydy 
Os YDYW beth yw ei enillion?  £          bob wythnos/mis 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Incwm a Threuliau  
Mae arnom angen manylion yr holl incwm a threuliau dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf rhwng 9 
Ebrill a Mawrth.  Os nad ydych wedi bod yn masnachu am y cyfnod hir hwnnw, rhowch fanylion yr 
holl incwm a threuliau am yr holl amser yr ydych wedi bod yn masnachu  

Beth yw UNION gyfnod yr incwm a'r treuliau a gwmpesir gan y ffurflen hon? 

O          /        /            i          /      /    

Beth yw cyfanswm incwm y busnes yn ystod y cyfnod hwn?    £  
A ydych chi neu'r busnes wedi derbyn ad-daliad neu daliad TAW, Lwfans Menter neu unrhyw 
grantiau sy'n gysylltiedig â COVID yn ystod y cyfnod hwn?  Ydy / Nac Ydy 
Rhowch fanylion:   

 

 
Treuliau Busnes. Dylech gynnwys symiau sy'n gysylltiedig â'r busnes yn unig.  (Os ydych yn 
warchodwr plant, nid oes angen i chi ddarparu manylion eich treuliau)  

 
  
Cyflog dalwyd i chi’ch hunan 
Cynhwyswch unrhyw gyfraniadau YG 

                              
£………….… ……..……… 

  
Cyflog dalwyd allan i’ch priod 
Cynhwyswch unrhyw gyfraniadau YG 

                              
£………….… ……..……… 

  
Cyflog dalwyd i eraill 
Cynhwyswch unrhyw gyfraniadau YG 

                              
£………….… ……..……… 

  
Costau cyfrifo                               

£………….… ……..……… 
  
Taliadau’r banc                               

£………….… ……..……… 
  
Rhent ar gyfer eiddo busnes                               

£………….… ……..……… 
  
Treuliau teithio busnes a gwestai  
Peidiwch â chynnwys treuliau moduro 

                              
£………….… ……..……… 

  
Glanhau                               

£………….… ……..……… 
  
Costau cludo, pecynnu a danfon                               

£………….… ……..……… 
  



Gwres a goleuo ar gyfer defnydd busnes                               
£………….… ……..……… 

  
Costau cyfreithiol                               

£………….… ……..……… 
  
Gwisg diogelwch                               

£………….… ……..……… 
  
Deunydd ysgrifennu a phostio                               

£………….… ……..……… 
Hysbysebu                                 

£………….… ……..……… 
  
Prynu stoc a chyflenwadau                               

£………….… ……..……… 
  
Tanysgrifiad i sefydliad proffesiynol                               

£………….… ……..……… 
  
Ffôn  
Y swm ar gyfer defnydd busnes yn unig  

                              
£………….… ……..……… 

  
Taliadau TAW a thaliadau TAW gormodol                               

£………….… ……..……… 
  
Yswiriant busnes                                   

£………….… ……..……… 
Os ydych yn talu yswiriant busnes nodwch yr hyn a 
gwmpesir 
 
 

 
 
 
 

  
Taliadau llogi/prydlesu                               

£………….… ……..……… 
Os ydych yn talu taliadau llogi neu brydlesu, nodwch 
beth sy'n cael ei logi/lesio.   
PEIDIWCH Â CHYNNWYS CAR 
 

 
 

 
Offer newydd ac atgyweiriadau i'r offer presennol  

A ydych wedi talu am atgyweiriadau i unrhyw 
asedion busnes yn ystod y cyfnod cyfrifon yn Adran 
3? 

Ydw / Nac Ydw 

  
Faint oedd y gwaith atgyweirio? 
Darparwch dystiolaeth os oedd y gwaith 
atgyweirio yn swm mawr 

                              
£………….… ……..……… 

  
Ydych chi wedi prynu unrhyw asedau busnes 
newydd yn ystod y cyfnod cyfrifon yn Adran 3? 

Ydw / Nac Ydw 

 
 

 



Beth a brynwyd? 

Faint oedd swm y pryniant/pryniannau? 
£………….… ……..……… 

Benthyciadau Busnes 

A ydych yn ad-dalu unrhyw fenthyciadau busnes? Ydw / Nac Ydw 

Ar gyfer beth oedd y benthyciad(au)?  
Amgaewch gopi o gytundeb(au) y benthyciad 

Beth yw'r ad-daliadau benthyciad? 
£…………...…pob……...……… 

Faint o'r ad-daliad cyfan sydd ar gyfer llog? 
£…………...…pob……...……… 

Costau Gyrru 

Ydych chi'n defnyddio cerbyd ar gyfer busnes? Ydw / Nac Ydw 

Cyfanswm a wariwyd ar brydlesu ceir ar gyfer y 
cerbyd £…………...…pob……...……… 

Cyfanswm a wariwyd ar dreth ffyrdd ar gyfer y 
cerbyd £………….… ……..……… 

Cyfanswm a wariwyd ar danwydd ar gyfer y cerbyd 
£………….… ……..……… 

Cyfanswm a wariwyd ar yswiriant ar gyfer y cerbyd 
£………….… ……..……… 

Ydych chi hefyd yn defnyddio'r cerbyd at ddefnydd 
personol? 

Ydw / Nac Ydw 

Os ydych, pa mor aml y caiff eich cerbyd ei 
ddefnyddio at ddibenion personol? …………………….% 

A oes gan y cerbyd yswiriant ar gyfer defnydd 
busnes? 

Oes / Nac Oes 



Dyled Wael 

Nodwch fanylion pob dyled ddrwg wirioneddol, gan 
gynnwys unrhyw gamau adfer a gymerwyd gennych 

Peidiwch â chynnwys darpariaethau ar gyfer 
dyledion drwg 

Treuliau Eraill 

……………………………………………………………. £………….… ……..……… 

……………………………………………………………. £………….… ……..……… 

……………………………………………………………. £………….… ……..……… 

……………………………………………………………. £………….… ……..……… 

……………………………………………………………. £………….… ……..……… 

……………………………………………………………. £………….… ……..……… 

Masnachu yn y Dyfodol 

A ydych yn disgwyl i'r incwm a'r treuliau ar gyfer y 
chwe mis nesaf fod yn debyg i'r rhai a nodwyd 
uchod? 

Ydw / Nac Ydw 

Os nad ydych, eglurwch y gwahaniaethau tebygol 



Unrhyw wybodaeth arall 

 
Dywedwch wrthym am unrhyw beth arall yr ydych yn meddwl y dylem ei wybod 
amdanynt yn y blwch isod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Datganiad 
Mae'r wybodaeth rwyf wedi'i rhoi i'r Cyngor yn wir ac yn gyflawn.  Deallaf y gallai rhoi gwybodaeth 
ffug arwain at erlyniad.  Rwy'n awdurdodi'r Cyngor i wirio unrhyw wybodaeth a roddwyd gennyf, os 
ydyw’n dymuno gwneud hynny.  Rwy’n cytuno i roi gwybod am unrhyw newid i’m hincwm AR 
UNWAITH os yw hynny’n digwydd.  
 

Llofnod: 
Dyddiad:  
 
Gallwch uwchlwytho'r ffurflen hon ar-lein gan ddefnyddio'ch ffôn symudol drwy 
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Budd-daliadau-a-Grantiau/uwchlwythwch-
dystiolaeth/Pages/default.aspx , ei e-bostio atom yn budd-daliadau@caerdydd.gov.uk neu ei bostio i: 
Rhadbost Budd-dal Tai Cyngor Caerdydd  
Blwch Post 6000 
Caerdydd CF11 0WZ  

Mae’r ffurflen hon ar gael yn Saesneg / This form is available in English  

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Budd-daliadau-a-Grantiau/uwchlwythwch-dystiolaeth/Pages/default.aspx
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Budd-daliadau-a-Grantiau/uwchlwythwch-dystiolaeth/Pages/default.aspx
mailto:budd-daliadau@caerdydd.gov.uk
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