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Ynglŷn ag ACCA 

ACCA (Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig) yw'r corff proffesiynol byd-eang ar 

gyfer cyfrifwyr proffesiynol. 

Rydym yn gymuned fyd-eang ffyniannus o 233,000 o aelodau a 536,000 o aelodau yn y 

dyfodol wedi'u lleoli mewn 178 o wledydd a rhanbarthau, sy'n gweithio ar draws ystod eang 

o sectorau a diwydiannau. Yng Nghymru, mae gennym dros 6,000 o aelodau a myfyrwyr yn

gweithio ym mhob sector gan gynnwys felcyfrifwyr bersonol, gwasanaethau ariannol, yn y 

sector gyhoeddus, gweithgynhyrchu a hamdden a lletygarwch. Rydym yn cynnal y 

gwerthoedd proffesiynol a moesegol uchaf. 

Rydym yn cynnig cyfle i bawb ym mhobman brofi gyrfa werth chweil ym maes cyfrifeg, cyllid 

a rheolaeth. Mae ein cymwysterau a'n cyfleoedd dysgu yn datblygu arweinwyr busnes 

strategol, gweithwyr proffesiynol blaengar sydd â'r arbenigedd ariannol, busnes a digidol 

sy'n hanfodol ar gyfer creu sefydliadau cynaliadwy a chymdeithasau llewyrchus. 

Ers 1904, mae bod yn rym er budd y cyhoedd wedi cael ei ymgorffori yn ein 

pwrpas . Credwn fod cyfrifeg yn broffesiwn conglfaen i gymdeithas ac mae'n hanfodol helpu 

economïau, sefydliadau ac unigolion i dyfu a ffynnu. Rydym yn gwneud hyn trwy greu 

rheolaeth ariannol a busnes ddibynadwy gadarn, brwydro yn erbyn llygredd, sicrhau bod 

sefydliadau'n cael eu rheoli'n foesegol, gyrru cynaliadwyedd, a darparu cyfleoedd gyrfa 

gwerth chweil. Trwy ein hymchwil arloesol, rydym yn arwain y proffesiwn trwy ateb 

cwestiynau heddiw a pharatoi ar gyfer y dyfodol. Rydym yn sefydliad dielw. Darganfyddwch 
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1. Sylwadau Cyffredinol 

Yn ystod y pandemig, yn ogystal â'r buddsoddiadau enfawr mewn cefnogi iechyd y cyhoedd, 

mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi busnesau i oroesi ac adfer, gan gynnwys cymorth 

busnes brys a buddsoddi mewn sgiliau. Byddem yn annog bod cefnogaeth i fusnesau bach i 

helpu i yrru'r economi yn ei blaen yn parhau, gan gynnwys cefnogaeth wedi'i thargedu ar 

gyfer sectorau sydd wedi cael eu heffeithio fwyaf. Rhowch drefn ariannol sefydlog iddynt 

gyda sicrwydd trwy weddill tymor y Senedd. Rhoi sicrwydd a sefydlogrwydd i fusnesau a 

fydd yn eu helpu i wella ac i helpu i greu dyfodol tecach, gwyrdd a llewyrchus i Gymru.  

Rydym yn croesawu'r gwaith sy'n moderneiddio rôl busnesau mewn cymdeithas trwy'r 

Cytundeb Economaidd. Mae angen i ffocws parhaus ar annog ymddygiadau pwrpasol mewn 

busnes a helpu busnesau i ddeall yn well y cyfraniad ehangach y maent yn ei wneud i 

gymdeithas, wrth gydbwyso anghenion parhaus eu busnesau. 

Ochr yn ochr a chefnogaeth i fusnesau bach a chanolig, mae angen buddsoddiad parhaus 

mewn gwasanaethau cyhoeddus i wella’r amseroedd aros a materion dal i fyny ond hefyd i 

fuddsoddi mewn materion tymor hirach gan gynnwys arloesi wrth ddarparu gwasanaethau, 

isadeiledd a datgarboneiddio. 

  

2. Meysydd i'w hystyried yng Nghyllideb Cymru 2022-23 

(i) Egwyddorion llunio polisi treth 

Mewn adroddiad ACCA ym 2020, Foundations for a Sound Tax System: Simplicity, 

Certainty, Stability | ACCA Global, nodwyd dair egwyddor hanfodol y dylai fframwaith treth 

geisio eu cydbwyso: symlrwydd, sicrwydd a sefydlogrwydd. Dylai rhain hefyd weithredu fel 

meincnodau lle gall llunwyr polisi a'r cyhoedd fesur cynnal a gwella’r system dreth. 

https://www.accaglobal.com/hk/en/professional-insights/global-profession/foundations_tax.html
https://www.accaglobal.com/hk/en/professional-insights/global-profession/foundations_tax.html


Ar gyfer busnesau ac i'r economi ehangach, y mater o sefydlogrwydd sy mwyaf bwysig, yn 

enwedig i fusnesau sy'n wynebu llifau arian cyfyngedig yn dilyn y pandemig. Bydd busnesau 

sy'n cynllunio unrhyw fath o fuddsoddiad tymor hir yn llai tebygol o ymrwymo i gamau 

penodol os yw'r canlyniad ariannol yn ansicr. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn y cyd-destun 

presennol lle mae'r Llywodraeth yn dilyn amcanion strategol i sicrhau adferiad cynaliadwy a 

chynhwysol a fydd yn gofyn am ryw lefel o fuddsoddiad busnes. 

Cred ACCA y gall mwy o ymrwymiad i symlrwydd a gwelliannau strwythurol gwirioneddol i'r 

system dreth i wella dealltwriaeth trethdalwyr o'r fframwaith treth, yn ei dro, gynhyrchu mwy 

o dryloywder ac atebolrwydd. 

O ystyried y dirwedd benthyca cystdleuol gyfredol, dylid cynnal arfarniad o’r defnydd o 

fenthyca cyfalaf y Llywodraeth o fewn y terfynau cyfredol I ariannu prosiectau gan gynnwys 

tai, iechyd, ysgolion, trafnidiaeth, trawsnewid digidol a’r sector cyhoeddus, ynghyd ag 

archwilio’r posibilrwydd o cynyddu’r terfynau benthyca presennol. 

 

(ii) Diwygio Trethi Lleol 

Yn dilyn yr adroddiad 'Diwygio Cyllid Llywodraeth Leol yng Nghymru: Crynodeb o'r 

Canfyddiadau', rydym yn aros am ddiweddariadau ynghylch newidiadau i drethi lleol yng 

Nghymru yn y dyfodol - fel y nodwyd uchod, yr egwyddorion hanfodol y dylai fframwaith treth 

geisio eu cydbwyso yw symlrwydd, sicrwydd a sefydlogrwydd. Yn dilyn cyhoeddiad y 

Canghellor am doriadau mewn cyfraddau busnes ar gyfer y sectorau manwerthu, 

lletygarwch a hamdden yng Nghymru, dylid ystyried a ellir darparu cymorth ychwanegol i'r 

sectorau hyn yng Nghymru yn 22-23, o gofio'r heriau parhaus y maent yn eu hwynebu, ac 

a ellid cefnogi sectorau eraill a effeithiwyd arnynt.  

Rydym yn awyddus i ystyried sut y gellir defnyddio'r system gyllidol sydd ar gael yng 

Nghymru i gefnogi adferiad gwyrdd, ar adeg pan mae llawer o fusnesau bach a chanolig 

Cymru yn cario baich dyled ôl-bandemig sylweddol. Er y gellir annog busnesau i fuddsoddi 



mewn gwelliannau i eiddo sy'n gadarnhaol yn yr hinsawdd, Cred ACCA fod lle i bolisïau i 

gymell buddsoddiad busnes mewn technoleg net-sero ac uwchraddio adeiladau ynni-

effeithlon trwy'r fframwaith cyfraddau. Mae'n hanfodol nad yw buddsoddi mewn addasiadau, 

megis gosodiadau eiddo ynni effeithlon a allai gynnwys paneli solar, mesuryddion ‘smart’, 

inswleiddio thermol neu newid drysau a ffenestri yn newid y gwerth ardrethol yn sylweddol 

ac yn arwain at godiad ardrethi busnes.        

Mae ymgysylltu â'r gymuned fusnes yn hanfodol o ran effaith newidiadau i drethiant ar lefel 

Cymru, er mwyn sicrhau'r defnydd mwyaf effeithlon o drethi Cymru i gefnogi twf economaidd 

ac anghenion cymdeithasol wrth beidio â rhoi cwmnïau Cymru dan anfantais gystadleuol 

(e.e. newidiadau i'r lluosydd). 

(iii) Manteisio ar Gyllid ac Ymgorffori Adferiad Gwyrdd 

Trwy gydol y pandemig, rydym wedi cynnal arolwg o'n haelodau ynghylch ystod o faterion, 

gan gynnwys cymorth busnes. Nododd ein harolygon diweddaraf, a nododd ddata gan 

gyfrifwyr sy'n cynrychioli bron i 7,000 o gleientiaid busnesau bach a chanolig yng Nghymru, 

fod busnesau bach a chanolig yng Nghymru yn gyffredinol wedi cael elw cryf ar fasnachu 

gyda lefelau ar y lefelau disgwyliedig neu'n uwch (er gyda rhywfaint o ostyngiad mewn hyder 

yn yr arolwg diweddaraf). Fodd bynnag, mae’r pryderion wedi cynnwys manteisio ar gyllid ar 

gyfer busnesau bach a diffyg gweithredu ar sero net gan fusnesau bach a chanolig.  

Bydd cyllid ychwanegol a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru a hefyd trwy 

Fanc Busnes Prydain yn helpu busnesau Cymru i gael gafael ar gyllid ychwanegol, ar adeg 

pan mae rhai busnesau bach a chanolig yn cael anawsterau wrth gael gafael ar gyllid o 

ffynonellau traddodiadol. Ochr yn ochr â hyn, mae angen parhau â'r gefnogaeth i Fusnes 

Cymru a Banc Datblygu Cymru, wrth sicrhau dull clir a chydgysylltiedig i helpu busnesau i 

gael gafael ar ffynonellau cyllid, a rhoi ystyriaeth i gronfeydd penodol i gefnogi cwmnïau i 

gefnogi trosglwyddo sero net.  

  



Dywedodd perchnogion busnesau bach yng Nghymru mai'r prif fater sy'n dal busnesau yn ôl 

rhag gwneud eu gweithrediadau'n fwy cynaliadwy yw diffyg amser a'r adnoddau i weithredu 

strategaethau amgylcheddol. Dywedodd cynghorwyr proffesiynol hefyd nad yw arweinyddion 

cwmniau yn aml yn gwybod ble i ddechrau gyda chynlluniau cynaliadwyedd, yn ogystal â'r 

ffaith nad yw'r mater yn flaenoriaeth gyfredol i arweinwyr mentrau bach yng Nghymru, 

oherwydd heriau eraill. Yn yr arolwg, dywedodd cyfrifwyr yng Nghymru mai dim ond 1% o’u 

gleientiaid Cymru sydd wedi gofyn am gefnogaeth ganddynt ar faterion cynaliadwyedd. 

Maes i'w archwilio yw goblygiadau adrodd sero net yng Nghymru i sefydliadau o bob maint 

ac ym mhob sector. Fel rhan o gynlluniau hinsawdd byd - eang rydym yn disgwyl gweld 

ehangu monitro ac adrodd ar allyriadau yn y blynyddoedd i ddod, boed hynny yn y sector 

cyhoeddus, y sector preifat neu'r trydydd sector. Yn gynyddol, bydd hyn yn cael ei wthio i 

lawr cadwyni cyflenwi (boed yn gyhoeddus neu'n breifat) i fusnesau a sefydliadau llai. Yn 

ein hadroddiad diweddar , a gyhoeddwyd ar y cyd â'r ICC a Sage, gwnaethom dynnu sylw at 

yr angen brys i ddechrau symleiddio, symleiddio ac awtomeiddio'r broses hon er mwyn osgoi 

baich diangen ar fusnesau bach. Galwodd yr adroddiad ar lywodraethau i 'feddwl yn fach yn 

gyntaf'. Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar lleihau’r rhwystrau ymarferol i fusnesau bach a 

chanolig ac yn herio busnesau mawr i symleiddio a safoni ceisiadau data busnesau bach 

sy'n gysylltiedig ag allyriadau, i lunwyr polisi ystyried baich gofynion adrodd a darparu'r 

adnoddau i fusnesau bach a chanolig fuddsoddi mewn technoleg a all awtomeiddio 

adrodd.        

  

(iv) Sgiliau a Hyfforddiant 

Mae'r cynllun Prentisiaethau yng Nghymru wedi bod yn llwyddiant ond heb unrhyw gyllid I 

raglenni uwch na’r rhaglen Prentisiaeth Gradd (gyfyngedig ar hyn o bryd) mae perygl na all 

dysgwyr symud ymlaen a chyflawni eu potensial llawn a bod busnesau'n dioddef yn y tymor 

hirach. Dylid ystyried cyllido i brentisiaethau Lefel 7 i ddatblygu sgiliau lefel uchel, cefnogi 

swyddi gwerth uchel ac i gefnogi twf economaidd cynaliadwy trwy well cynhyrchiant, 
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arloesedd ac entrepreneuriaeth. Mae cyfrifwyr a gweithwyr cyllid proffesiynol wedi chwarae 

rhan bwysig wrth gefnogi busnesau yn ystod y pandemig covid-19, a gallant chwarae rhan 

allweddol wrth adeiladu economi Gymreig gryfach a gwyrddach. 

Gall timau cyllid helpu eu sefydliadau a'u busnesau, waeth beth fo'u maint neu sector, i 

gynllunio, mesur ac adrodd ar eu hymdrechion i gyrraedd net-sero. Mewn adroddiad 

diweddar gan ACCA Professional accountants at the heart of sustainable organisations | 

ACCA Global rôl cyfrifwyr fel cynghorwyr dibynadwy, o godi ymwybyddiaeth i gefnogi 

trawsnewid modelau busnes yn gynaliadwy ac adrodd ar wybodaeth anariannol. Dylai 

cyfrifwyr gymryd yr awenau a chynorthwyo i wneud newid gwirioneddol, effeithiol wrth wraidd 

busnesau a sefydliadau ym mhob sector. Fel nodwyd uchod, ein cenhadaeth yw sicrhau bod 

y proffesiwn cyfrifeg yn rym er budd y cyhoedd. Yn allweddol i hyn yw ein gweithgaredd 

i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o weithwyr cyllid proffesiynol yng Nghymru trwy sicrhau 

llwybrau agored i'r proffesiwn.   

  

Mae buddsoddi i wella cyfeiriadu at gyfleoedd hyfforddi ac ariannu ar bob lefel yn hanfodol i 

sicrhau bod busnesau, a'r rhai sy'n edrych i ddechrau eu gyrfaoedd, uwchsgilio neu ailsgilio 

yn gallu cyrchu cyfleoedd a chyllid. Mae gwaith Gyrfaoedd Cymru a Working Wales a 

rhaglenni fel ReAct a Chyfrifon Dysgu Personol (PLA) yn hanfodol yn y maes 

hwn. Croesewir y cyhoeddiad diweddar am gefnogaeth ychwanegol i’r cynllun PLA, ond 

mae'n hanfodol sicrhau bod y fenter yn hygyrch, yn ddealladwy ac yn ceisio datrys yr holl 

anghenion (a lefelau) sgiliau. Datblygiad arall fyddai cyllido fyddai gwerth dysgu modiwlaidd 

achrededig, maint brathiad, yn enwedig nawr bod arferion gwaith wedi dod yn fwy hyblyg a 

bod unigolion yn fwy cyfforddus gyda dysgu a datblygu rhithwir. Bydd cynnig ystod 

ehangach o opsiynau hyfforddi hygyrch y tu hwnt i ddulliau traddodiadol, megis 

prentisiaethau neu raddau, yn allweddol i roi hwb i'r ailsgilio a'r uwchsgilio y mae angen i ni 

eu gweld ar draws ein gweithlu presennol.        
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Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: 
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