CPLlL
Eich Lwfans Oes
00:00
Pensiynau yn syml: Eich Lwfans Oes
00:05
Mae pensiwn yn ffordd effeithlon o ran treth i gynilo am oes ar ôl
gwaith.
00:11
Fodd bynnag, mae'r Llywodraeth yn gosod cyfyngiadau ar faint o
bensiwn y gallwch ei gronni
00:16
cyn bod yn rhaid i chi dalu treth ychwanegol.
00:19
Mae'r fideo hwn yn egluro'ch lwfans oes.
00:22
Dyma gyfanswm gwerth eich holl bensiynau y gellir eu talu i chi,
Ar y sgrin: Lwfans Oes £1,073,100
00:26
ac eithrio'r Pensiwn Gwladol, cyn bod yn rhaid i chi dalu treth
ychwanegol.
00:31
I gyfrifo gwerth cyfredol eich pensiwn CPLlL,
00:35
lluoswch y pensiwn ag 20,
00:37
ac ychwanegwch unrhyw lwmp swm rydych chi wedi'i gronni.
00:41
Mae'r lwfans oes yn berthnasol i'ch holl gynilion pensiwn,
00:44
dim yn unig eich pensiwn CPLlL.
00:47
Bob tro y byddwch chi'n cymryd eich pensiwn, rydych chi'n defnyddio
rhan o'ch lwfans oes.
00:55
Nid yw'r lwfans oes yn effeithio ar y mwyafrif o bobl
00:59
gan fod gwerth eu cynilion pensiwn yn is na'r cyfyngiad.

01:02
Os yw gwerth eich pensiwn yn agos at y lwfans oes neu'n fwy na
hynny,
01:06
mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i ostwng y dreth y bydd yn
rhaid i chi ei thalu o bosib.
01:12
Gallwch chi gymryd eich pensiwn CPLlL yn gynnar.
01:16
Gallwch gyfnewid rhywfaint o'ch pensiwn blynyddol am lwmp swm adeg
ymddeol.
01:21
Byddai'r ddau opsiwn hyn yn lleihau cyfanswm gwerth eich pensiwn
01:25
ac felly gallant eich cadw o fewn y lwfans.
01:29
Gallwch hefyd arafu eich twf pensiwn
01:32
trwy symud i adran 50/50 y Cynllun.
01:36
Yma rydych chi'n talu hanner y gyfradd gyfrannu arferol i gronni
hanner y pensiwn.
01:42
Os yw gwerth eich pensiwn yn fwy na'r lwfans oes
01:45
bydd yn rhaid i chi dalu tâl treth pan fyddwch chi'n dechrau cymryd
eich pensiwn.
01:50
Y tâl yw 25% o'r gormodedd os yw'n cael ei gymryd fel incwm,
01:55
neu 55% os yw wedi'i gymryd fel lwmp swm.
01:59
Gallwch ofyn i CPLlL dalu'r dreth ar eich rhan.
02:03
Bydd y gost hon yn cael ei hadennill trwy leihau eich lwmp swm
02:07
neu leihau eich pensiwn CPLlL blynyddol yn barhaol.

02:12
Y tro diwethaf i'r llywodraeth ostwng y lwfans oes,
02:16
sefydlodd amddiffyniadau i'r rhai a oedd eisoes wedi cronni
pensiynau mawr.
02:21
Gallwch wneud cais am amddiffyniad trwy lenwi ffurflen gais ar-lein.
Ar y sgrin: Gwarchodaeth unigol 2016
02:26
Mae hwn yn faes cymhleth.
02:28
Eich cyfrifoldeb chi yw talu'r swm cywir o dreth.
02:32
Felly cymerwch gyngor ariannol annibynnol bob amser
02:36
cyn i chi gymryd unrhyw gamau i leihau eich rhwymedigaethau treth.
02:41
I gael mwy o wybodaeth am y lwfans oes,
02:44
ewch i wefan y Llywodraeth.
Ar y sgrin: gov.uk - Treth ar eich pensiwn preifat
02:46
Gallwch hefyd ymweld â gwefan CPLlL a defnyddio ein teclyn gwirio
cyflym
Ar y sgrin: lgpsmember.org
02:51
i weld a allwch gael eich effeithio,
02:53
neu wylio mwy o'n fideos ‘Pensiynau yn Syml’.
02:57
CPLlL. I chi. Am nawr. I’r dyfodol.
03:01
Mae'r fideo hwn ar gyfer gweithwyr yng Nghymru a Lloegr sy'n gymwys
i ymuno â'r CPLlL. Mae'n darparu gwybodaeth gyffredinol yn unig ac
nid yw'n cynrychioli cyngor ariannol. Nid yw'n darparu unrhyw
hawliau cytundebol na statudol ac os bydd unrhyw anghydfod bydd y
ddeddfwriaeth briodol yn drech.

