Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)
Gwelliannau Cyfnod 2 y Llywodraeth: Egluro gwelliannau 17 a 18
Mae Tabl A1 isod yn ymwneud â gwelliannau 17 a 18 a gyflwynwyd gan Mark Drakeford ar 11 Ionawr. Mae’n dangos y newidiadau i’r tabl
hwn. Caiff y tabl diwygiedig ei fewnosod yn adran 122 o Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016. Mae’n cyflwyno’r cosbau ar gyfer trethi
datganoledig, sy’n cynnwys y Dreth Trafodiadau Tir a’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, ac yn newid y dyddiad y bydd rhwymedigaeth i gosb
taliadau hwyr os nad yw swm wedi ei dalu yn dilyn asesiad ACC, ac os yw swm o dreth yn daladwy ar ôl diwygio neu gywiro ffurflen dreth.
Gwnaed amryw o fân newidiadau drafftio hefyd er mwyn sicrhau cysondeb â’r hyn a ddefnyddiwyd mewn rhannau eraill o’r tabl.
Darperir yn tabl hwn er mwyn dangos i’r Aelodau ym mha le y mae’r newidiadau yn ymddangos.
Diwygio Tabl A1
Tabl A1
Eitem
1

2

Y dreth
ddatganoledig
Treth trafodiadau tir

Treth gwarediadau
tirlenwi

Swm y dreth

Y dyddiad cosbi

Disgrifiad o’r newid

Swm (neu swm ychwanegol)
sy’n daladwy o ganlyniad i
ffurflen dreth a ddychwelir
gan y prynwr mewn
trafodiad tir (oni bai bod y
swm o fewn eitem 86 neu
97).

Y dyddiad sydd 30 o
ddiwrnodau ar ôl dyddiad
ffeilio’r ffurflen dreth.

(Eitem 1 yn y tabl presennol)

Swm a ddatgenir mewn
ffurflen dreth.

Y dyddiad sydd 30 o
ddiwrnodau ar ôl dyddiad
ffeilio’r ffurflen dreth.

(Eitem newydd – gwelliant
18)

Mae’r cyfeiriadau at eitemau
6 a 7 yng ngholofn 3 wedi eu
diwygio i ddangos bod yr
eitemau yn y tabl diwygiedig
wedi eu hailrifo.

Cyflwynir eitem newydd i
ddarparu cosb taliadau hwyr
os na chaiff swm o dreth
gwarediadau tirlenwi a nodir
ar ffurflen dreth ei dalu.
3

Unrhyw dreth
ddatganoledigTreth
trafodiadau tir

Swm sy’n daladwy o
ganlyniad i ddyfarniad ACC
a wneir yn lle ffurflen dreth y
mae gan ACC reswm i gredu
iddi fod yn ofynnol i’r
prynwr ei dychwelyd.

Y dyddiad sydd 30 o
ddiwrnodau ar ôl y dyddiad
erbyn pryd y mae ACC yn
credu iddi fod yn ofynnol
dychwelyd y ffurflen dreth.

(Eitem 2 yn y tabl presennol)
Diwygir colofn 2 fel bod yr
eitem yn cynnwys unrhyw
dreth ddatganoledig.
Mân newid drafftio yng
ngholofn 3 er mwyn bod yn
gyson ag eitemau eraill yn y
tabl.

4

5

Unrhyw dreth
ddatganoledigTreth
trafodiadau tir

Unrhyw dreth
ddatganoledigTreth

Swm (neu swm ychwanegol)
sy’n daladwy o ganlyniad i
asesiad ACC a wneir yn lle
mewn perthynas â thrafodiad
tir pan fo’r prynwr wedi
dychwelyd ffurflen dreth
mewn perthynas â’r trafodiad
hwnnw (oni bai bod y swm o
fewn eitem 78).

Y dyddiad sydd 30 o
ddiwrnodau ar ôl y dyddiad
erbyn pryd y mae ACC yn
credu iddi fod yn ofynnol
dychwelyd y ffurflen dreth
dyddiad ffeilio’r ffurflen
dreth.

(Eitem 4 yn y tabl presennol)

Swm (neu swm ychwanegol)
sy’n daladwy o ganlyniad i

Y dyddiad sydd 30 o
ddiwrnodau ar ôl y dyddiad

(Eitem 3 yn y tabl presennol)

Diwygir colofn 2 fel bod yr
eitem yn cynnwys unrhyw
dreth ddatganoledig.
Mân newidiadau drafftio yng
ngholofnau 3 a 4 i gael
gwared â geiriau diangen a
sicrhau cysondeb ag eitemau
eraill yn y tabl.

trafodiadau tir

asesiad ACC a wneir mewn
perthynas â thrafodiad tir pan
fo na fo’r prynwr wedi
dychwelyd ffurflen dreth
wedi ei dychwelydmewn
perthynas â'r trafodiad
hwnnw (oni bai bod y swm o
fewn eitem 8).

erbyn pryd y mae’n ofynnol
talu’r swm (neu’r swm
ychwanegol) mae ACC yn
credu iddi fod yn ofynnol
dychwelyd ffurflen dreth
mewn perthynas â’r trafodiad
tir hwnnw.

Diwygir colofn 2 fel bod yr
eitem yn cynnwys unrhyw
dreth ddatganoledig.
Mân newid drafftio yng
ngholofn 3 i gael gwared â
geiriau diangen a sicrhau
cysondeb ag eitemau eraill
yn y tabl o ran drafftio.
Diwygir colofn 4 i newid
dyddiad y gosb taliadau hwyr
o’r dyddiad sydd 30 o
ddiwrnodau ar ôl dyddiad
ffeilio’r ffurflen dreth i 30 o
ddiwrnodau ar ôl y dyddiad y
mae’n ofynnol talu’r swm
(neu’r swm ychwanegol) o
dan adran 61(2) o DCRhT.

6

Unrhyw dreth
ddatganoledigTreth
trafodiadau tir

Swm (neu swm ychwanegol)
sy’n daladwy o ganlyniad i
ddiwygiad neu gywiriad i
ffurflen dreth (oni bai bod y
swm o fewn eitem 9).

Y dyddiad sydd 30 o
ddiwrnodau ar ôl y dyddiad
erbyn pryd y mae’n ofynnol
talu’r swm (neu’r swm
ychwanegol)dyddiad ffeilio’r
ffurflen dreth.

(Eitem 5 a 9 yn y tabl
presennol)
Diwygir colofn 2 fel bod yr
eitem yn cynnwys unrhyw
dreth ddatganoledig.
Mân newid drafftio yng
ngholofn 3 i sicrhau
cysondeb ag eitemau eraill
yn y tabl o ran drafftio.

Diwygir colofn 4 i newid
dyddiad y gosb taliadau hwyr
o’r dyddiad sydd 30 o
ddiwrnodau ar ôl dyddiad
ffeilio’r ffurflen dreth i 30 o
ddiwrnodau ar ôl y dyddiad y
mae’n ofynnol talu’r swm
(neu’r swm ychwanegol) o
dan adran 56(2) o DTTT (yn
achos TTT) neu adran 41(2) o
DTGT (yn achos TGT).
Sylwer: mae eitem 6 yn
gymwys pan gaiff mantais
drethiannol ei gwrthweithio o
dan Ran 3A o DCRhT drwy
ddiwygio ffurflen dreth mewn
hysbysiad cau a ddyroddir
gan ACC o dan adran 50 o
DCRhT.
7

Unrhyw dreth
ddatganoledig

Swm (neu swm ychwanegol)
sy’n daladwy o ganlyniad i
asesiad ACC a wneir at
ddibenion gwneud addasiad i
wrthweithio mantais
drethiannol (gweler Rhan
3A) mewn achos pan na fo
ffurflen dreth y mae gan
ACC reswm i gredu ei bod
yn ofynnol ei dychwelyd

Y dyddiad sydd 30 o
ddiwrnodau ar ôl y dyddiad
erbyn pryd y mae’n ofynnol
talu’r swm (neu’r swm
ychwanegol).

(Eitem newydd sy’n disodli
eitem 8 yn y tabl presennol)
Pan fo’n ofynnol talu swm
(neu swm ychwanegol) o
dreth o ganlyniad i asesiad
ACC a wnaed er mwyn
gwrthweithio mantais
drethiannol o dan Ran 3A o
DCRhT (y Rheol Gyffredinol

wedi ei dychwelyd mewn
gwirionedd.

yn erbyn Osgoi Trethi),
dyddiad talu’r gosb taliadau
hwyr yw’r dyddiad sydd 30 o
ddiwrnodau ar ôl y dyddiad y
mae’n ofynnol talu’r swm
(neu’r swm ychwanegol) o
dreth o dan adran 61(2) o
DCRhT.
Sylwer: mae eitem 6 yn
gymwys pan gaiff mantais
drethiannol ei gwrthweithio o
dan Ran 3A o DCRhT drwy
ddiwygio ffurflen dreth
mewn hysbysiad cau a
ddyroddir gan ACC o dan
adran 50 o DCRhT.

8

9

Treth trafodiadau tir

Treth trafodiadau tir

Pan wneir cais gohirio o dan
adran 57 o DTTT, swm
gohiriedig y mae’n ofynnol
ei dalu yn rhinwedd adran
60(1) o’r Ddeddf honno.

Y dyddiad sydd 30 o
ddiwrnodau ar ôl y dyddiad
erbyn pryd y mae’n
ofynnolrhaid talu’r swm
gohiriedig yn unol ag adran
60(1) o DTTT.

(Eitem 6 yn y tabl presennol)

Pan wneir cais gohirio o dan
adran 57 o DTTT, swm a
wrthodir o fewn ystyr adran
60(2)(a) o’r Ddeddf honno.

Y dyddiad sydd ar ôl diwedd
y cyfnod o 30 o ddiwrnodau
ar ôl y sy’n dechrau â’r
dyddiad erbyn pryd y mae’n
ofynnol talu’r swm a
wrthodiry mae ACC yn

(Eitem 7 yn y tabl presennol)

Mân newidiadau drafftio yng
ngholofn 4 i gael gwared â
geiriau diangen a sicrhau
cysondeb ag eitemau eraill
yn y tabl.

Mân newidiadau drafftio yng
ngholofn 4 i gael gwared â
geiriau diangen a sicrhau
cysondeb ag eitemau eraill

10

11

dyroddi hysbysiad o’i
benderfyniad o dan adran 59
o DTTT.

yn y tabl.

Swm a godir gan hysbysiad
codi treth a ddyroddir o dan
adran 48 neu 49 o DTGT.

Y dyddiad sydd 30 o
ddiwrnodau ar ôl y dyddiad
erbyn pryd y mae’n ofynnol
talu’r swm.

(Eitem newydd)

Unrhyw dreth
ddatganoledig

Swm y mae’n ofynnol ei
dalu yn unol ag asesiad ACC
a wneir at ddibenion gwneud
addasiad i wrthweithio
mantais drethiannol (gweler
Rhan 3A).

Y dyddiad sydd 30 o
ddiwrnodau ar ôl y dyddiad
erbyn pryd y mae’n ofynnol
talu’r swm yn unol ag adran
61.

Dileu eitem 8 yn y tabl
presennol a rhoi eitem 7
newydd (uchod) yn ei lle.

Unrhyw dreth
ddatganoledig

Swm y mae’n ofynnol ei
dalu o ganlyniad i ddiwygiad
i ffurflen dreth a wneir at
ddibenion gwneud addasiad i
wrthweithio mantais
drethiannol (gweler Rhan
3A).

Y dyddiad sydd 30 o
ddiwrnodau ar ôl y dyddiad y
mae ACC yn dyroddi
hysbysiad am y diwygiad.

Dileu eitem 9 yn y tabl
presennol a rhoi eitem 6
newydd (uchod) yn ei lle.

Unrhyw dreth
ddatganoledig

Swm gohiriedig o fewn ystyr
adran 181G(2)Swm a drinnir
fel swm gohiriedig yn

Y dyddiad sydd 30 o
ddiwrnodau ar ôl y dyddiad y
mae’r cyfnod gohirio yn dod

(Eitem 10 yn y tabl
presennol)

Treth gwarediadau
tirlenwi

Eitem newydd a gyflwynir er
mwyn darparu cosb taliadau
hwyr am beidio â thalu swm
o dreth gwarediadau tirlenwi
a godir gan hysbysiad codi
tâl a ddyroddir o dan adran
48 neu 49 o DTGT.

Unrhyw dreth
ddatganoledig ar
wahân i dreth
trafodiadau tir

rhinwedd adran 181G.

i ben (gweler a bennir o dan
adran 181G ynglŷn â
chyfrifo cyfnodau gohirio).

Swm a bennir gan
Weinidogion Cymru mewn
rheoliadau.

Y dyddiad a bennir gan
Weinidogion Cymru mewn
rheoliadau.

Mân newidiadau drafftio yng
ngholofnau 3 a 4 i gael
gwared â geiriau diangen a
sicrhau cysondeb ag eitemau
eraill yn y tabl.
Dileu eitem 11 yn y tabl
presennol ac yn ei lle, rhoi’r
pŵer i wneud rheoliadau a
ddarperir gan welliannau 19
a 22.

