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Annwyl  Peredur Owen Griffiths  
 
Adolygiad Annibynnol o’r Dreth Trafodiadau Tir 
 
Mae Adran 771 o’r Ddeddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig 
(Cymru) 2017 yn gosod rhwymedigaeth statudol ar Weinidogion Cymru i wneud trefniadau 
ar gyfer cynnal adolygiad annibynnol o’r dreth trafodiadau tir, o fewn 6 blynedd i’r dyddiad y 
daw adran 77 i rym. Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r adolygiad felly yw 24 Mai 2023.   

 
Yma, rwy’n amlinellu cwmpas arfaethedig yr Adolygiad Annibynnol er gwybodaeth i’r Pwyllgor 
ac er mwyn iddo roi ei sylwadau. 
 
Bydd sicrhau’r egwyddorion allweddol a ganlyn yn ganolog i gwmpas yr adolygiad: 
 
1. Bod cwmpas yr adolygiad yn glir, yn ystyrlon ac yn cynnig gwerth da am arian. 

 
2. Nad yw’r adolygiad yn dyblygu’r gwaith sy’n cael ei wneud gan bartïon â diddordeb/sydd 

wedi’u heffeithio yn ddiangen, ac nad yw’n llyffetheirio gwaith polisi’r dyfodol a all fod yn 

datblygu ochr yn ochr â’r adolygiad, neu cyn i’r adolygiad gael ei gwblhau. 

 

3. Bod yr adolygiad yn canolbwyntio ar weithredu’r ddeddfwriaeth yn hytrach na’r modd y 

caiff y dreth ei gweinyddu gan Awdurdod Cyllid Cymru.   

I sicrhau bod yr adolygiad wedi’i dargedu, nid ydym yn cynnig y dylai’r adolygiad ystyried y 
ddeddfwriaeth treth trafodiadau tir yn ei chyfanrwydd. Byddai hyn o bosib yn gostus iawn, yn 

                       
1 Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 (legislation.gov.uk) 
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cymryd llawer iawn o amser ac efallai mai dim ond yn arwynebol y gellir ystyried yr holl 
feysydd, heb fodd o ddadansoddi mewn manylder. Byddai hyn yn tanseilio’r tair prif 
egwyddor sy’n llywio’r adolygiad hwn. Bydd yr adolygiad felly yn canolbwyntio ar y 
newidiadau penodol a wnaed pan gyflwynwyd Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio 
Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 a’i chymharu wedi hynny i’r dreth flaenorol, treth 
dir y dreth stamp 2 (SDLT). Pwysleisiodd adborth yn ystod cyfnod datblygu’r Dreth 
Trafodiadau Tir fod dealltwriaeth dda o dreth dir y dreth stamp, yn enwedig ymysg 
gweithwyr treth proffesiynol ac asiantaethau tai, ac awydd i beidio â newid pethau heb fod 
angen. Nodwyd hyn gan yr Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, bryd hynny, a 
mabwysiadodd yr agwedd ‘peidio â newid er mwyn newid’.  
 
Bydd yr adolygiad felly yn ystyried a oedd y newidiadau hynny, a oedd yn wahanol i dreth 
dir y dreth stamp ac wedi’u cymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru (bryd hynny) yn 
briodol ar gyfer Cymru, ac a ydynt yn briodol heddiw. 
 
Rwy’n rhagweld y bydd yr adolygiad yn canolbwyntio ar y newidiadau mwyaf sylweddol a 
wnaed i’r ddeddfwriaeth i sicrhau ei bod yn briodol ar gyfer Cymru. Mae’r newidiadau hyn yn 
cynnwys: 
 

Gwelliannau arfaethedig o gymharu â threth dir y dreth stamp sy’n cynnwys:  
 

 Newidiadau o ran cynllun ac iaith  

 Rheolau gohirio 

 Rheolau ar gyfer trafodiadau eiddo preswyl cyfradd uwch  

 Rheolau ar gyfer prydlesi  

 Gwell eglurder o ran gweithredu rhyddhadau  
 

Newidiadau a wnaed i sicrhau bod y ddeddfwriaeth yn briodol ar gyfer Cymru, sy’n 
cynnwys: 
 

 Nad yw elfen rhent y prydlesi preswyl newydd yn drethadwy i’r Dreth 
Trafodiadau Tir 

 Rheolau yn ymwneud â sefyllfaoedd lle rhoddir prydles amhreswyl, lle telir 
rhent a phremiwm  

 
Cyfleoedd ar gyfer gwella: 
 

 Cymharu’r Dreth Trafodiadau Tir gyda’r dreth gyfwerth yn yr Alban, Lloegr a 

Gogledd Iwerddon i weld a ddysgwyd unrhyw wersi o’r trefniadau presennol lle 

byddai newidiadau o fantais i Gymru. 

Ymarferoldeb Gweithredol: 
 

 Wrth ystyried treth dir y dreth stamp a’r Dreth Trafodiadau Tir, beth yw’r 
materion trawsffiniol? 

 
Byddwn yn ddiolchgar o gael eich barn ar gwmpas arfaethedig yr Adolygiad Annibynnol o’r 
Dreth Trafodiadau Tir cyn toriad yr haf. Bwriedir y bydd y broses o gaffael person/sefydliad 
annibynnol i gynnal yr Adolygiad yn dechrau yn ystod yr haf. 
 
Yn ogystal, byddaf yn comisiynu adolygiad annibynnol o’r dreth gwarediadau tirlenwi, i 
gyflawni ymrwymiad tebyg, ond anstatudol, yn ystod hynt y dreth gwarediadau tirlenwi drwy 

                       
2 Mae deddfwriaeth treth dir y dreth stamp i’w gweld yn Neddf Cyllid 2003 yn bennaf 



Gynulliad Cenedlaethol Cymru (bryd hynny). Byddaf yn ysgrifennu atoch yn y man i gael 
eich barn ar gwmpas arfaethedig yr adolygiad hwnnw. 
 
 
Yn gywir, 
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