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Papur briffio gan Ymchwil y Senedd:

Rhif y ddeiseb: P-05-894

Teitl y ddeiseb: Ardrethi busnes tecach i fusnesau Cymru

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i gydnabod natur newidiol y sector manwerthu yng 
Nghymru dros y degawd diwethaf ac ystyried trafod ffyrdd o gyflwyno ardrethi busnes tecach 
fel rhan o system trethi Gymreig fwy blaengar i fusnesau yng nghanol ein trefi, mewn parciau 
manwerthu ac ar-lein i gynrychioli’r newidiadau hyn yn llawn.

Mae trefi a dinasoedd llewyrchus a chynaliadwy yn bwysig i bawb sy’n byw ac yn gweithio 
ynddynt ac mae Llywodraeth yr Alban wedi cydnabod hyn drwy ystyried codi trethi i barciau 
manwerthu ac mae Plaid Lafur y DU am brisiadau ardrethi busnes blynyddol, gan gydnabod 
yn rhannol yr angen i ystyried rhannu’r baich treth yn fwy cyfartal.

Dyma gyfle i Lywodraeth Cymru arwain ardrethi a threthi busnes tecach ac rydym ni, yn 
Ardal Gwella Busnes (BID) Eich Pontypridd, yn eich annog i achub ar y cyfle i ddangos i’n 
busnes lleol eich bod yn deall ei anghenion nawr ac yn y dyfodol.

Y cefndir
Mae ardrethi busnes (a elwir hefyd yn ardrethi annomestig) wedi’u datganoli’n llwyr i Gymru 
ers mis Ebrill 2015. Mae ardrethi busnes yn dreth eiddo a delir ar eiddo annomestig a dyma’r 
modd y mae busnesau a defnyddwyr eraill eiddo annomestig yn cyfrannu tuag at gost 
gwasanaethau awdurdodau lleol.

Deiseb: Ardrethi busnes tecach i fusnesau Cymru 
//www.cynulliad.cymru/cy/gethome/e-
petitions/Pages/petitiondetail.aspx?PetitionID=1387

Y Gwasanaeth Ymchwil | Research Service

Y Pwyllgor Deisebau | 17 Medi 2019
Petitions Committee | 17 September 2019

Ymchwil y Senedd | Research Service

https://gweddill.gov.wales/topics/localgovernment/finandfunding/businessrates/?skip=1&lang=cy
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Mae Llywodraeth Cymru yn pennu’r lluosydd ardrethi busnes bob blwyddyn ariannol, ac yn 
pennu polisi ardrethi busnes cenedlaethol, gan gynnwys pennu rhyddhad o ran ardrethi. Gall 
awdurdodau lleol hefyd ddyfarnu rhyddhadau dewisol ar gyfer busnes o fewn eu hawdurdod.

Yn gyffredinol, mae ailbrisiadau ardrethi busnes wedi digwydd bob pum mlynedd. Daeth yr 
ailbrisiad diweddaraf i rym ym mis Ebrill 2017, a bwriedir i’r nesaf gael ei gynnal yn 2021 
(wedi’i ddwyn ymlaen o 2022). 

Y camau gweithredu gan Lywodraeth Cymru
Rhyddhad ardrethi busnes 

Dywed y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd yn ei llythyr ynghylch y ddeiseb hon fod Llywodraeth 
Cymru yn darparu “dros £210 miliwn” o gymorth rhyddhad ardrethi yn 2019-20. Aiff y 
Gweinidog ymlaen i nodi, “bydd mwy na thri chwarter y trethdalwyr yng Nghymru yn elwa o’r 
rhyddhadau hyn, gyda hanner yn talu dim byd o gwbl”. 

Mae Rhyddhadau sydd ar gael i fusnesau sy’n bodloni meini prawf penodol ac sydd ar gael 
gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn cynnwys:

 Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach (SBRR)

 Rhyddhad Trosiannol 

 Rhyddhad Cyfraddau Stryd Fawr a Manwerthu

 Rhyddhad ar gyfer Prosiectau Ynni Dŵr

 Rhyddhad cyfradd elusennol

 Rhyddhad ardrethi ar gyfer eiddo gwag

 Rhyddhad caledi

 Rhyddhad dewisol

Mae rhai eiddo hefyd wedi’u heithrio rhag ardrethi busnes, fel:

 tir ac adeiladau amaethyddol, gan gynnwys ffermydd pysgod

 adeiladau a ddefnyddir ar gyfer hyfforddi neu les pobl anabl

 adeiladau sydd wedi’u cofrestru ar gyfer addoliad crefyddol cyhoeddus a neuaddau 
eglwys

Polisi trethi

Mae “Adroddiad ar bolisi trethi Cymru 2018” Llywodraeth Cymru (dyddiedig Hydref 2018) yn 
amlinellu camau i newid ei chynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach, gan gynnwys i 

https://businesswales.gov.wales/cy/rhyddhad-ardrethi-busnes-yng-Nghymru
https://llyw.cymru/adroddiad-ar-bolisi-trethi-cymru-2018?_ga=2.7344114.196681720.1565880011-820306023.1547639185
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ddatblygu polisi trethiant lleol fel rhan o’r gwaith i ddiwygio cyllid llywodraeth leol yn 
ehangach. Mae’r adroddiad yn amlinellu y bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried “a oes modd 
gwneud trethi lleol yn decach”. 

Mae’r adroddiad hefyd yn nodi blaenoriaeth Llywodraeth Cymru i:
Gweithredu cynllun rhyddhad ardrethi busnesau bach sydd wedi’i dargedu’n well ym mis Ebrill 2018. 
Parhau i ddatblygu’r cynllun ar ôl 2018 i sicrhau ei fod yn diwallu anghenion Cymru

Yn yr adroddiad, mae Llywodraeth Cymru yn manylu ar yr ymgynghoriad a gynhaliwyd 
ganddi a oedd â’r nod o wella Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach yn 2017, a chamau 
gweithredu â blaenoriaeth dilynol, gan gynnwys:

 Rhyddhad uwch i safleoedd gofal plant i gefnogi ein hymrwymiad i gynnig 30 awr o ofal plant 
yn rhad ac am ddim i rieni oed gweithio sydd â phlant tair a phedair oed; 

 Cymorth wedi’i dargedu i brosiectau ynni cymunedol; 
 Estyniad i gynllun rhyddhad ardrethi’r stryd fawr ar gyfer 2018-19;
 £1.3m ychwanegol i awdurdodau lleol yn 2018-19 i ddarparu rhyddhad dewisol i fusnesau 

lleol a thalwyr ardrethi eraill a fyddai’n elwa o gymorth a bennir yn lleol.

Mae’r Adroddiad ar Bolisi Trethi yn amlinellu bod y camau hyn wedi’u hariannu drwy gyfyngu 
ar nifer yr eiddo sy’n gymwys am Ryddhad Ardrethi Busnesau Bach i ddau i bob busnes ym 
mhob awdurdod lleol. Dywedodd Llywodraeth Cymru:

Mae’r polisi hwn yn atal busnesau mwy o faint a chadwyni cenedlaethol rhag elwa ar y cynllun rhyddhad 
ardrethi busnesau bach a gynlluniwyd fel cymorth i fusnesau bach. Amcanir i’r newid hwn ryddhau 
£7m y flwyddyn sy’n cael ei ail-fuddsoddi i gefnogi busnesau bach.

Hefyd, ar 27 Medi 2018 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’n darparu 100% rhyddhad 
ardrethi i’r holl ddarparwyr gofal plant o fis Ebrill 2019 ymlaen.

Mae’r Adroddiad ar Bolisi Trethi yn nodi:
Wrth i Lywodraeth Cymru werthuso’r newidiadau a wnaed eleni, mae’n parhau i ystyried ac i archwilio 
newidiadau a gwelliannau i ardrethi annomestig a chynlluniau rhyddhad. Mae’r rhain yn cynnwys 
rhyddhad â chyfyngiad amser a gwneud mwy i helpu busnesau sy’n cefnogi blaenoriaethau 
cymdeithasol, economaidd neu amgylcheddol.

Mae’r Adroddiad ar Bolisi Trethi hefyd yn cynnwys gwybodaeth sy’n ymwneud â chamau i 
fynd i’r afael ag efadu ac osgoi talu ardrethi annomestig.

Yn ei adroddiad ‘Diwygio cyllid llywodraeth leol yng Nghymru: diweddariad 2018‘ (Hydref 
2018) mae Llywodraeth Cymru yn rhoi manylion y newidiadau y mae wedi’u gwneud i’r 
system ardrethi busnes, gan gynnwys newidiadau i’r gweithdrefnau uwchraddio blynyddol i 
adlewyrchu symudiadau yn y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) yn hytrach na’r Mynegai 
Prisiau Manwerthu (RPI), fel y gwnaed o’r blaen. Mae’r adroddiad hefyd yn ystyried 
hyblygrwydd cyllid ar gyfer llywodraeth leol, ac mae’n nodi:

https://gov.wales/delivering-tax-cut-small-businesses-new-small-business-rates-relief-scheme-wales
https://llyw.cymru/100-rhyddhad-ardrethi-i-bob-darparwr-gofal-plant-yng-nghymru?_ga=2.63993071.1575237932.1566379115-820306023.1547639185
https://llyw.cymru/diwygio-cyllid-llywodraeth-leol-yng-nghymru-diweddariad-2018?_ga=2.264531919.196681720.1565880011-820306023.1547639185
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Rydym hefyd wedi dechrau archwilio’r posibilrwydd o ddefnyddio dull rhannu enillion ar gyfer trethi 
lleol, lle gallai’r awdurdodau lleol gadw rhan o’r refeniw ychwanegol y byddent yn ei godi drwy eu 
hymdrechion eu hunain. Mae hyn yn golygu edrych ar y potensial ar gyfer rhyw fath o gadw ardrethi 
annomestig ar sail ranbarthol mewn cysylltiad â’r bargeinion dinesig presennol – ac, o bosibl, â’r 
bargeinion twf yn y dyfodol – lle byddai camau gweithredu’r awdurdodau lleol ar y cyd yn arwain at 
dwf net mewn refeniw ardrethi. 

Ailbrisiadau Ardrethi Busnes

Mae’r ailbrisiad ardrethi busnes nesaf yng Nghymru i ddigwydd yn 2021, yn unol â’r 
ailbrisiad nesaf yn Lloegr. Mae wedi cael ei ddwyn ymlaen flwyddyn, o 2022. 

Mae’r ddogfen ‘Diwygio cyllid llywodraeth leol yng Nghymru: diweddariad 2018 Llywodraeth 
Cymru yn amlinellu ailbrisio fel:

… adolygiad achlysurol o werthoedd trethadwy pob eiddo annomestig yng Nghymru. Mae’n cael ei 
gynnal i sicrhau tegwch a manwl gywirdeb y system drwy ailddosbarthu’r atebolrwydd treth ymhlith 
trethdalwyr i adlewyrchu newidiadau yn y farchnad eiddo ac i gofnodi unrhyw newidiadau sydd wedi’u 
gwneud i eiddo.

Aiff ymlaen i ddweud:
Ar 11 Gorffennaf 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’n cynnal yr ymarfer ailbrisio nesaf ar 
gyfer ardrethi annomestig flwyddyn ynghynt, 2021 yn lle 2022. Mae’r cyhoeddiad hwn yn golygu y 
bydd y gwerthoedd trethadwy y seilir biliau ardrethi annomestig arnynt yn adlewyrchu amodau 
diweddaraf y farchnad ac yn galluogi trethdalwyr i gynllunio ymlaen ar gyfer newidiadau mewn 
atebolrwydd. Nid codi refeniw ychwanegol yw nod yr ymarfer.

Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) sy’n gyfrifol am gynnal ymarferion ailbrisio. Mae 
Llywodraeth Cymru yn nodi bod Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn llunio’r rhestr ardrethu a 
ddefnyddir gan awdurdodau lleol at ddibenion bilio a chasglu, ac mae’r rhestr newydd i fod 
yn weithredol ar 1 Ebrill 2021. Aiff y diweddariad ymlaen i nodi bod Llywodraeth y DU wedi 
cyhoeddi y bydd yn mabwysiadu cylch ailbrisio bob tair blynedd yn Lloegr ar ôl 2021, ond 
mae Llywodraeth Cymru yn awgrymu y byddai’n “gynamserol ymrwymo i’r un cylch tair 
blynedd”.

Mae’r diweddariad yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu edrych yn fanwl ar ffyrdd gwell 
ac amlach o brisio eiddo annomestig o fewn y fframwaith presennol ar gyfer ardrethi annomestig, os daw 
Llywodraeth Cymru i’r casgliad nad yw mathau eraill o dreth yn hyfyw.

Ar 9 Gorffennaf 2019, cytunodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru i dderbyn cynnig:
… y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau) i’r graddau y 
maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Amlinellodd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ddibenion y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau) 
2018-19:

The UK Government introduced the Non-Domestic Rating (Lists) Bill on 12 June to provide for a number 
of technical changes to the non-domestic rates system in both England and Wales. Following my 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-ailbrisio-ardrethi-annomestig?_ga=2.36662112.196681720.1565880011-820306023.1547639185
https://llyw.cymru/diwygio-cyllid-llywodraeth-leol-yng-nghymru-diweddariad-2018?_ga=2.233598814.196681720.1565880011-820306023.1547639185
https://www.gov.uk/government/organisations/valuation-office-agency
http://record.assembly.wales/Plenary/5672#C212277
https://services.parliament.uk/bills/2017-19/nondomesticratinglists.html
https://services.parliament.uk/bills/2017-19/nondomesticratinglists.html
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predecessor’s announcement in July last year, provisions in the Bill applying to Wales will bring forward 
the next non-domestic rates revaluation date from 2022 to 2021 and adjust the deadline for the 
submission of proposed lists from September to December in the preceding valuation year. 

Dulliau amgen o drethu

Mae’r ddogfen ‘Diwygio cyllid llywodraeth leol yng Nghymru: diweddariad 2018 gan 
Lywodraeth Cymru yn amlinellu gwaith ymchwil y mae’n bwriadu ei gynnal drwy gydol 2019, 
gan gynnwys edrych ar:

… ymarferoldeb treth gwerth tir fel opsiwn posibl i gymryd lle ardrethi annomestig. Byddai hwn yn gam 
cychwynnol gyda’r nod o asesu treth gwerth tir ymhellach i gymryd lle treth gyngor.

Mae’r ‘Adroddiad ar bolisi trethi Cymru 2018 Llywodraeth Cymru yn manylu ar fwriad 
Llywodraeth Cymru i archwilio dull gwahanol o ymdrin â threthi lleol yng Nghymru, gan 
gynnwys Treth Gwerth Tir, ac a allai’r dulliau hynny ddod â buddion. Yn yr adroddiad, nodir:

Yn 2019, bydd y ffocws ar waith empirig a thechnegol i asesu hyd a lled yr heriau ymarferol hyn. Bydd 
Llywodraeth Cymru yn ymgymryd â darnau gwahanol ond cysylltiedig o ymchwil yn ymwneud â 
blaengaredd y dreth gyngor ac effaith diwygio lles; ymarfer ailbrisio damcaniaethol; ffyrdd eraill o 
brisio eiddo domestig ac annomestig ac archwilio dichonoldeb treth ar werth tir.

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu dod â chanfyddiadau o’r gwaith technegol hwnnw at ei 
gilydd yn gynnar yn 2020 ac amlinellu posibiliadau cyn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru yn 2021.

Cefnogaeth arall i fusnesau

Mae’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd yn nodi yn ei llythyr ynghylch y ddeiseb hon fod gan 
Lywodraeth Cymru hefyd nifer o fentrau sy’n darparu cefnogaeth ariannol i ganol trefi, gan 
gynnwys:

 £100 miliwn Rhaglen targedu Buddsoddiad mewn Adfywio (2018-21)

 £54 miliwn Rhaglen Adeiladu ar gyfer y Dyfodol (2017-2022)

 £31.5 miliwn Cynllun Cronfa Benthyciadau Canol Trefi (cychwynnwyd yn 2014-15)

 £262,000 ar gyfer Ardaloedd Gwella Busnes (2018-19 a 2019-20)

Datblygiadau yn yr Alban
Mae’r ddeiseb yn cyfeirio at ddulliau gweithredu yn yr Alban o ran ardrethi busnes. Yn 2017 
cyhoeddodd Llywodraeth yr Alban adroddiad annibynnol ar gyfraddau ardrethi annomestig 
(“Adroddiad Barclay”). Daeth yr adroddiad hwnnw i’r casgliad:

… some form of property tax is still an appropriate way to fund the local services provided by councils, 
as the whole of society benefits from the services they provide (such as education, social care and road 

https://llyw.cymru/diwygio-cyllid-llywodraeth-leol-yng-nghymru-diweddariad-2018?_ga=2.200557294.196681720.1565880011-820306023.1547639185
https://llyw.cymru/adroddiad-ar-bolisi-trethi-cymru-2018?_ga=2.7344114.196681720.1565880011-820306023.1547639185
https://llyw.cymru/cymorth-i-wella-canol-trefi/rhaglen-targedu-buddsoddiad-mewn-adfywio?_ga=2.268838833.196681720.1565880011-820306023.1547639185
https://llyw.cymru/cymorth-i-wella-canol-trefi/rhaglen-adeiladu-ar-gyfer-y-dyfodol?_ga=2.3476592.196681720.1565880011-820306023.1547639185
https://llyw.cymru/cymorth-i-wella-canol-trefi/cronfa-benthyciadau-canol-trefi?_ga=2.239036224.196681720.1565880011-820306023.1547639185
https://llyw.cymru/ardaloedd-gwella-busnes?_ga=2.70601552.196681720.1565880011-820306023.1547639185
https://www.gov.scot/publications/report-barclay-review-non-domestic-rates/


Rhif Cyfeirnod y 
Gwasanaeth Ymchwil: 
19/8498

Br
iff

 T
ud

al
en

 | 
Br

ie
fin

g 
Pa

ge
  6

maintenance). However, we also acknowledge that a property tax does not adequately cover all aspects 
of the fast growing digital economy…

Roedd Llywodraeth yr Alban am fynd i’r afael ar unwaith â nifer o agweddau ar yr adolygiad, 
gan gynnwys cynnal ailbrisiadau mwy rheolaidd ac mae wedi ymgynghori ar weithredu 
agweddau ar yr adolygiad hwnnw a fyddai angen deddfwriaeth sylfaenol. Mae Bil Ardrethi 
Annomestig (Yr Alban) ar hyn o bryd ar ei hynt drwy Senedd yr Alban. Mae’r nodiadau polisi 
sy’n cyd-fynd â’r Bil hwnnw yn amlinellu na fydd Llywodraeth yr Alban yn bwrw ymlaen â’r 
argymhelliad i godi ychwanegiad ardrethi busnes ar fusnesau sydd wedi’u lleoli ar-lein neu y 
tu allan i drefi yn bennaf.

Datblygiadau diweddar eraill
 Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad rhwng 8 Mawrth 2019 a 30 Mai 2019 

ynghylch y cyfraddau datgyfalafu i Gymru ar gyfer ailbrisio ardrethi annomestig 2021. 
 Ar 10 Mehefin 2019, ymatebodd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd i gwestiwn 

ysgrifenedig ar gefnogaeth i dafarndai mewn perthynas ag ardrethi annomestig.
 Ar 16 Mehefin 2019, cyflwynodd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd gynnig i’r Cynulliad o 

ran Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol sy’n caniatáu i Lywodraeth y DU ddeddfu i 
ostwng yr ardrethi atebolrwydd ar gyfer toiledau cyhoeddus i ddim o 1 Ebrill 2020.

 Amlinellodd Llywodraeth Cymru, ym mis Ionawr 2019, ei bod yn bwriadu ymgynghori 
ar gael gwared ar y rhyddhad ardrethi elusennol o ysgolion preifat ac ysbytai preifat.

 Ar 13 Awst 2019, ysgrifennodd grŵp o fanwerthwyr at y Canghellor (Llywodraeth y DU) 
yn gofyn am ddiwygio’r system ardrethi busnes.

Yn ddiweddar, mae’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb arall yn ymwneud ag ardrethi 
busnes:

 P-05-855 Adolygiad o ryddhad ardrethi busnesau bach (29 Ionawr 2019).

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn y papur briffio hwn yn gywir adeg ei 
gyhoeddi. Dylai darllenwyr fod yn ymwybodol nad yw’r papurau briffio hyn o reidrwydd yn 
cael eu diweddaru na’u diwygio fel arall i adlewyrchu newidiadau dilynol.

https://www.gov.scot/publications/barclay-review-report-ministerial-response/
https://www2.gov.scot/Publications/2019/02/2373
https://www.parliament.scot/parliamentarybusiness/Bills/111337.aspx
https://www.parliament.scot/parliamentarybusiness/Bills/111337.aspx
https://llyw.cymru/cyfraddau-datgyfalafu-i-gymru-ar-gyfer-ailbrisio-arderthi-annomestig-2021?_ga=2.263991500.1575237932.1566379115-820306023.1547639185
http://cofnod.cynulliad.cymru/WrittenQuestion/78340
http://record.assembly.wales/Plenary/5674#C215751
https://services.parliament.uk/bills/2017-19/nondomesticratingpubliclavatories.html
http://record.assembly.wales/Plenary/5422#C161037
https://brc.org.uk/news/2019/over-fifty-retailers-demand-chancellor-fix-business-taxation
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=23896&Opt=0

