Gadael rhodd yn eich ewyllys i WNO
Efallai eich bod wedi cael eich ysbrydoli gan un o'n hoperâu, eich cyffwrdd gan ein gwaith
mewn ysbytai, ysgolion a'r gymuned, eich cyfareddu gan ein cerddorfa a'n corws anhygoel,
neu'n awyddus i'n helpu i ddatblygu talent ifanc ar gyfer cenedlaethau i ddod.
Buddion
Mae pob cymynrodd i elusennau yn rhydd rhag treth etifeddiaeth. Ar ben hynny, os yw eich
ystâd yn werth mwy na £325,000 gallwch gyfyngu ar y swm o dreth etifeddiaeth yr ydych yn
ei dalu drwy adael rhodd i elusen. Os ydych yn gallu gadael 10% o'ch ystâd i elusen, caiff y
gyfradd treth etifeddiaeth ei gostwng o 40% i 36%.
Mae'n hawdd i chi adael rhodd yn eich ewyllys. Ar ôl gofalu am eich teulu a ffrindiau, gallwch
gofio am WNO drwy'r ffyrdd canlynol:
 Rhodd weddilliol – canran, neu swm gweddilliol, o'ch ystâd ar ôl i'ch dymuniadau gael
eu bodloni
Rhodd ariannol – swm penodol o arian
Os ydych chi'n gwneud ewyllys am y tro cyntaf byddem yn eich cynghori i gysylltu â
chyfreithiwr. Os oes gennych ewyllys eisoes, gallwch ychwanegu atodiad gyda chymorth
eich cyfreithiwr, mae'n eich caniatáu i ddiweddaru eich ewyllys heb orfod ei hail-ysgrifennu.
Os ydych yn penderfynu gadael rhodd i Opera Cenedlaethol Cymru, bydd eich cyfreithiwr
angen ein henw elusen, cyfeiriad a rhif elusen gofrestredig, gweler isod:
Welsh National Opera Limited
Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff, CF10 5AL
Rhif Elusen Gofrestredig 221538
Os hoffwch adael rhodd yn eich ewyllys at ein Cronfa Waddol:
Welsh National Opera Endowment Fund
Welsh National Opera, The Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff, CF10 5AL
Rhif Elusen Gofrestredig 1146595
Os ydych wedi gwneud ewyllys eisoes
Gallwch wneud addasiadau syml i ewyllys sydd eisoes yn bodoli ar ffurf atodiad. Mae'r
ddogfen hon yn atodiad i'ch ewyllys sy'n eich galluogi i gynnwys cyfarwyddiadau newydd a
dileu hen rai heb orfod mynd drwy'r gorchwyl o ail-ysgrifennu'r ewyllys i gyd.

