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Ynglyn 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 fyfyrwyr 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 ar draws ystod 
o sectorau gan gynnwys yn ymarferol, yn y sector cyhoeddus, gwasanaethau
ariannol, gweithgynhyrchu a hamdden a lletygarwch. Rydym yn cynnal y gwerthoedd
proffesiynol a moesegol uchaf. Rydym yn cynnig y cyfle i bawb ym mhobman gael
gyrfa werth chweil mewn 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. Er 1904, mae bod yn rym er
lles y cyhoedd wedi'i wreiddio yn ein pwrpas. Credwn fod cyfrifyddiaeth yn broffesiwn
conglfaen cymdeithas a’i fod yn hanfodol i helpu economïau, sefydliadau ac
unigolion i dyfu a ffynnu. Gwnawn hyn drwy greu rheolaeth ariannol a busnes cadarn
y gellir ymddiried ynddi, brwydro yn erbyn llygredd, sicrhau bod sefydliadau’n cael eu
rheoli’n foesegol, ysgogi cynaliadwyedd, a darparu cyfleoedd gyrfa gwerth chweil.
Trwy ein hymchwil flaengar, rydym yn arwain y proffesiwn trwy ateb cwestiynau
heddiw a pharatoi ar gyfer y dyfodol. Rydym yn sefydliad nid-er-elw.
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Sylwadau Cyffredinol 

Yn ein hadroddiad 2020,  ‘Sylfeini ar gyfer System Dreth gadarn: Symlrwydd, 
Sicrwydd, Sefydlogrwydd’  Nododd ACCA dair egwyddor hanfodol y dylai fframwaith 
treth geisio eu cydbwyso: symlrwydd, sicrwydd a sefydlogrwydd. Dylai'r rhain hefyd 
weithredu fel meincnodau y gall llunwyr polisi a'r cyhoedd eu defnyddio i fesur cynnal 
a gwella system drethi.  

I fusnesau ac i’r economi ehangach, mae mater sefydlogrwydd ar ei fwyaf, yn 
enwedig i fusnesau sy’n wynebu llif arian cyfyngedig yn dilyn y pandemig. Bydd 
busnesau sy’n cynllunio unrhyw fath o fuddsoddiad hirdymor yn llai tebygol o 
ymrwymo i gamau gweithredu penodol os yw’r canlyniad ariannol yn ansicr. Mae hyn 
yn arbennig o bwysig yn y cyd-destun presennol lle mae Llywodraeth Cymru yn dilyn 
amcanion strategol i sicrhau adferiad cynaliadwy a chynhwysol, a fydd yn gofyn am 
ryw lefel o fuddsoddiad busnes.  
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Mae ACCA o'r farn y gall mwy o ymrwymiad i symlrwydd a gwelliannau strwythurol 
gwirioneddol i'r system dreth wwella dealltwriaeth trethdalwyr o'r fframwaith treth, ac 
yn ei dro arwain at fwy o dryloywder ac atebolrwydd.  
 
Sylwadau Penodol  
 
Credwn mai’r dull deddfwriaethol ôl-weithredol yw’r ateb olaf, pan fetho popeth arall, 
ac y dylid ei ystyried dim ond pan fydd pob opsiwn arall wedi’i hystyried. Yn yr 
adroddiad y soniwyd amdano uchod, dywedom: “Trafodir y sgop ar gyfer 
camddefnydd o ansicrwydd ac effaith rheolau gwrth-osgoi, ynghyd â’r 
mecanweithiau y gall gweinyddiaethau treth eu defnyddio i sicrhau nad yw busnesau 
sy’n cydymffurfio o dan anfantais o ganlyniad i eraill ecsbloetio sefyllfa ansicr neu 
amwys.  
 
Mae'r tensiwn rhwng symlrwydd a sicrwydd yn cael ei waethygu gan anghenion a 
blaenoriaethau gwahanol rhwng gwahanol ddosbarthiadau o drethdalwyr, ac mae'n 
cynyddu pwysigrwydd llunio polisïau ystyriol gan ddylunwyr systemau. Efallai na fydd 
modd osgoi cyfaddawd pragmatig wedi’i deilwra, ond nid yw hynny’n esgusodi 
deddfwyr o’u rhwymedigaeth sylfaenol i ddylunio trethi yn ofalus ac yn feddylgar.”  
 
Byddwch yn nodi fod yn well gennym fesurau gwrth-osgoi cryfach, fodd bynnag, lle 
nad oes dewis ymarferol arall ar gael, ac rydym yn cydnabod y gallai Llywodraeth 
Cymru gyflymu newid i’r gyfraith o dan amgylchiadau eithriadol.  
 
Dylai'r rhain gael eu cydbwyso gan fesurau diogelu priodol a all gynnwys proses 
gyda'r mesur yn cychwyn o'r dyddiad y cwblheir y broses. Er enghraifft, ddim 
cychwyn y mesur nes cyhoeddir newid i’r Senedd, rhoddir cyhoeddusrwydd i’r newid 
ac y gwneir eglurder ynghylch pryd y bydd y bil yn cael ei gyflwyno.  
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