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Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 

 
Fel yr addewais, ysgrifennaf i roi rhagor o wybodaeth ichi am fwriad y Llywodraeth i 
gyflwyno rheoliadau o dan adran 53 o'r Bil i greu credyd treth mewn perthynas â dyled 
ddrwg. Gan fod hwn yn faes lle bydd y darpariaethau'n dechnegol, cymhleth a maith, 
credaf y byddai is-ddeddfwriaeth yn fwy addas ar ei gyfer.   
   
Mae'r Pwyllgor a rhanddeiliaid allanol wedi dangos diddordeb mawr yn y maes hwn. 
Rydym wedi cydweithio'n agos iawn ag arbenigwyr technegol a rhanddeiliaid allanol i 
ddatblygu ein dull gweithredu, ac rwy'n awyddus iawn i gynorthwyo a chefnogi'r 
Pwyllgor i ddeall ein bwriad. Felly, rwyf wedi ymrwymo i gyhoeddi datganiad yn 
amlinellu'r hyn oedd gan y Llywodraeth mewn golwg wrth ddatblygu'r rheoliadau hyn.  
Mae datganiad o fwriad y polisi wedi'i atodi.  
 
Yn ogystal, rwy'n cydnabod y rôl bwysig sydd gan y Pwyllgor o ran craffu ar y trethi 
datganoledig newydd ac rwy'n cytuno ei bod yn iawn i gael cyfle digonol i wneud hynny. 
Oherwydd hynny, fe ymrwymais yn ystod y ddadl ar yr egwyddorion cyffredinol i rannu'r 
rheoliadau drafft gyda'r Pwyllgor cyn eu rhoi gerbron yn yr hydref. 
 
Rwyf hefyd yn ysgrifennu i roi gwybod ichi fy mod yn bwriadu cyflwyno rhywfaint o 
welliannau technegol yng Nghyfnod 3. Rhagwelir y bydd y rhain yn cynnwys tri maes 
cyffredinol; ond mae'n bosibl, wrth gwrs, y bydd meysydd eraill yn dod i'r amlwg yn 
ystod Cyfnod 2.   
 
Yn gyntaf oll, bydd gwelliannau'n cael eu cyflwyno mewn perthynas ag adran 18 (cyfrifo 
pwysau trethadwy deunydd) er mwyn egluro effaith unrhyw gyfrifiad pwysau trethadwy a 
wneir gan Awdurdod Cyllid Cymru (ACC).   
 
Yn ail, bydd gwelliannau mewn perthynas ag adran 38 (cyfrifo treth). Bydd y rhain yn 
sicrhau, yn achos gweithredwr anghofrestredig safle tirlenwi awdurdodedig sy'n dod yn 
weithredwr cofrestredig yn ddiweddarach, na fydd rhaid iddo roi cyfrif am unrhyw 
warediadau trethadwy y mae eisoes wedi rhoi cyfrif amdanynt pan oedd yn 
anghofrestredig.  
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Yn drydydd, yn ystod y gwaith paratoi cynnar mewn perthynas â'r rheoliadau yn adran 
17 (cymysgedd cymwys o ddeunyddiau: gronynnau man), mae wedi dod i'r amlwg bod 
angen cyflwyno gwelliannau i sicrhau y gellir sefydlu system 'colled wrth danio' gadarn 
ac ymarferol ac y gall ACC gymryd cyfrifoldeb am sefydlu rhai o'r manylion ynglŷn â'r 
ffordd y bydd y system yn gweithredu, fel sy'n digwydd gyda'r systemau cyfatebol yn y 
DU ac yn yr Alban.   
  
Gobeithio y bydd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol ichi. Rwy'n awyddus i gynorthwyo'r 
Pwyllgor os oes unrhyw beth pellach a fyddai o gymorth iddo i hwyluso hynt y Bil.        
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol. 
 
Yn gywir 
 

 
 
 
Mark Drakeford AC/AM 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol 
Cabinet Secretary for Finance and Local Government 
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Credydau Treth 
 
Pŵer: Adran 53 Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) ("y Bil TGT")  
  
Disgrifiad: Pŵer i wneud darpariaeth ar gyfer credydau treth 
 
Caiff rheoliadau wneud darpariaeth ar gyfer amgylchiadau pan fo person i fod â 
hawlogaeth i gredyd treth mewn cysylltiad â'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Caiff y 
rheoliadau bennu, ymysg pethau eraill, yr amodau y mae'n rhaid eu bodloni er mwyn 
i hawlogaeth i gredyd godi a'r weithdrefn ar gyfer hawlio credyd.  
 
Bwriad y Polisi: 

 
Bwriad polisi Gweinidogion Cymru yw gwneud rheoliadau o dan adran 53 o'r Bil 
TGT. 
 
Bwriedir gwneud rheoliadau sy'n creu credyd treth sy'n gysylltiedig ag ansolfedd 
cwsmer. Y bwriad yw y bydd hawlogaeth i gredyd o'r fath yn codi dim ond pan fydd 
gweithredwr safle tirlenwi wedi rhoi cyfrif am y Dreth Gwarediadau Tirlenwi ac wedi'i 
thalu mewn perthynas â gwarediad, ond nad yw wedi cael taliad gan y cwsmer a 
wnaeth y gwarediad hwnnw oherwydd digwyddiad ansolfedd. 
 
Dull gweithredu y DU 
 

Mae adrannau 51 a 52 o Ddeddf Cyllid 1996 yn darparu pwerau i wneud rheoliadau 
i greu hawlogaeth i gredyd am 'ddyled ddrwg'.  
 
Mae sylwedd y darpariaethau ynghylch dyled ddrwg i'w gael mewn is-ddeddfwriaeth: 
yn Rhan VI o Reoliadau Treth Tirlenwi 1996 (OS 1996/1527).  
 
Mae'r rheoliadau'n pennu'r amodau y mae'n rhaid eu bodloni er mwyn i hawlogaeth i 
gredyd godi ac maent yn darparu y bydd y credyd y bydd gan hawlydd hawlogaeth 
iddo yn adlewyrchu'r gyfran o'r gydnabyddiaeth sydd heb ei thalu. Os bydd rhywun 
am hawlio credyd, ceir gofynion tystiolaethol a gofynion o ran cadw cofnodion. Ceir 
darpariaeth sy'n nodi sut i ddelio â sefyllfa lle mae cwsmer mewn mwy nag un 
ddyled i hawlydd ac efallai nad yw'r cyfan o'r dyledion hynny'n gysylltiedig â 
gwarediad treth dirlenwi, er mwyn gallu cyfrifo'n deg faint o'r ddyled sydd heb ei 
thalu at ddibenion hawlio'r credyd treth. Un o gysyniadau allweddol yr amodau ar 
gyfer hawlio'r credyd hwn yw fod yr hawlydd wedi rhoi cyfrif i'r awdurdod treth am 
dreth dirlenwi mewn cysylltiad â'r gwarediad, ond fod y cyfan neu ran o'r 
gydnabyddiaeth a oedd yn ddyledus i'r hawlydd mewn cysylltiad â'r gwarediad 
hwnnw wedi cael ei dileu o'i gyfrifon fel dyled ddrwg yn ddiweddarach. Rhaid 
penderfynu a yw cydnabyddiaeth i'w thrin fel pe bai wedi'i dileu fel dyled ddrwg, ac i 
ba raddau y dylid ei thrin felly, yn unol â'r darpariaethau yn y rheoliadau. Yn ei 
hanfod, mae'n ofynnol fod yr hawlydd wedi dileu'r ddyled o'i gyfrifon fel dyled ddrwg 
ac wedi'i chofnodi mewn cofnod o'r enw "cyfrif dyled ddrwg y dreth dirlenwi" yn unol 
â'r rheoliadau. 
 
 
 



Dull gweithredu yr Alban  
 

Mae Llywodraeth yr Alban wedi dilyn yr un dull gweithredu ar gyfer credyd dyled 
ddrwg o ran y rhaniad rhwng deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth. Mae llawer 
o'r amodau ar gyfer hawlio credyd dyled ddrwg a'r cofnodion y mae'n rhaid eu cadw 
a geir yn Rhan 6 o Reoliadau Treth Dirlenwi yr Alban (Gweinyddu) 2015 yr un rhai 
â'r amodau a geir yn narpariaethau cyfatebol y DU. Fodd bynnag, ceir un 
gwahaniaeth arwyddocaol, sef fod deddfwriaeth yr Alban wedi cyfyngu'n sylweddol 
ar y diffiniad o 'ddileu fel dyled ddrwg'. Ni fydd modd hawlio'r credyd hwn oni bai fod 
cwsmer yr hawlydd wedi mynd yn ansolfent (yn ôl y diffiniad yn y rheoliadau) ac 
mae'r ansolfedd yn golygu nad yw'r hawlydd wedi gallu adennill rhywfaint neu'r 
cyfan o'r gydnabyddiaeth.  
 
Dull gweithredu polisi Llywodraeth Cymru: 
 
Mae bwriad y polisi'n adlewyrchu barn rhanddeiliaid yn eu hatebion i'r 
ymgynghoriad. Yn achos y mwyafrif a atebodd, nid oeddent am weld 'credyd dyled 
ddrwg' yn cael ei gynnig o gwbl. Awgrymodd llawer o'r rhai a oedd o blaid cynnig 
credyd o'r fath mai dim ond yn achos digwyddiad ansolfedd y dylid ei gynnig.  
 
O ystyried yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, bernir ei bod yn deg ac yn briodol 
cynnig credyd mewn perthynas â dyled ddrwg pan fo'r cwsmer wedi mynd yn 
ansolfent.  
 
Mae'r trafodaethau manwl a helaeth gyda gweithredwyr safleoedd tirlenwi ac 
arbenigwyr technegol wedi amlygu'r ffaith fod angen cydbwysedd rhwng sicrhau bod 
gwastraff tirlenwi'n cael ei ddodi'n briodol mewn safle tirlenwi hyd yn oed os yw 
sefyllfa ariannol y cynhyrchydd gwastraff yn heriol, ac annog gweithredwyr 
safleoedd tirlenwi i weithredu dull cadarn o reoli contractau a meithrin cysylltiadau 
busnes da gyda'u cwsmeriaid. Roedd trafodaethau gyda rhanddeiliaid allanol yn 
awgrymu y byddai dull gweithredu sy'n cadw credyd ond yn cyfyngu ar yr 
amgylchiadau lle y mae ar gael o dan ddeddfwriaeth y DU, fel bod y dull yn 
debycach i'r un y mae Llywodraeth yr Alban yn ei weithredu, yn fwy priodol i Gymru.  
 
Dyma rai o'r heriau a wynebir wrth geisio sicrhau dull gweithredu teg a chytbwys 
wrth ddatblygu'r rheoliadau:  
 

 Sicrhau diffiniad priodol o ansolfedd a gofynion tystiolaethol priodol ar gyfer 
hawliad dyled ddrwg er mwyn sicrhau bod yr ansolfedd yn gysylltiedig â 
methiant i dalu;  

 Sicrhau bod y ddeddfwriaeth yn nodi'n glir pa bryd y bydd y gofynion yn cael 
eu bodloni a bod y rhain yn briodol - er enghraifft, mae hyn yn berthnasol wrth 
bennu pa bryd y mae angen i ddigwyddiad ansolfedd fod wedi digwydd;  

 Sicrhau bod y darpariaethau'n cael eu hystyried o fewn fframwaith ehangach 
y Bil TGT a Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (DCRhT) a'u bod yn 
gweithio o fewn y fframwaith hwnnw - er enghraifft, i ystyried a ddylai'r credyd 
fod yn gymwys a sut y dylai fod yn gymwys pan fydd atebolrwydd treth yn 
codi drwy asesiad neu benderfyniad gan Awdurdod Cyllid Cymru (ACC), ac i 
sicrhau bod canlyniadau methu â chydymffurfio â gofynion cadw cofnodion 



mewn cysylltiad â hawliad am y credyd yn cael eu hystyried yn ofalus ac yn 
gweithio ochr yn ochr â'r cosbau sy'n bodoli eisoes;  

 Sicrhau bod y darpariaethau'n mynd i'r afael â sefyllfaoedd mwy cymhleth, 
megis pan fydd rhan o daliad wedi'i wneud neu pan fydd taliad yn cael ei 
wneud ar ôl hawlio credyd;  

 Sicrhau bod digon o hyblygrwydd i ymateb i brofiad ACC a'r dystiolaeth y 
bydd yn ei chasglu wedi iddo ddechrau gweithredu'r dreth a'r system gredyd.    

 
Rydym yn bwriadu parhau i weithio gyda'n rhanddeiliaid allanol wrth inni ddatblygu'r 
rheoliadau ymhellach. Byddwn hefyd yn profi'r rheoliadau drafft gyda'r Grŵp 
Arbenigwyr Technegol a'r Grŵp Gweithredwyr Safleoedd Tirlenwi.  Yn ogystal, 
mae'r Llywodraeth wedi ymrwymo i rannu'r rheoliadau drafft gyda Chynulliad 
Cenedlaethol Cymru cyn eu rhoi gerbron. 
 
Rheoliadau - dadansoddiad o'r darpariaethau: 
  

Maes y Ddarpariaeth/Testun Disgrifiad 

Treth Gwarediadau Tirlenwi: 
darpariaeth ar gyfer credyd treth. 

Bydd y rheoliadau'n cyflwyno credyd 
treth.  

Hawlogaeth i gredyd. Y bwriad yw y bydd y rheoliadau'n 
rhagnodi set o ofynion y bydd rhaid 
eu bodloni mewn cysylltiad â 
gwarediad cyn y gall hawlogaeth i 
gredyd godi.  
 
Mae'r canlynol yn enghreifftiau o'r 
mathau o ofynion y bwriedir eu 
rhagnodi:  
 

 mae'n rhaid i'r gwarediad y 
mae'r hawliad yn berthnasol 
iddo fod wedi digwydd ar safle 
tirlenwi awdurdodedig; 

 mae'n rhaid i weithredwr y 
safle tirlenwi ("y gweithredwr") 
fod wedi talu a rhoi cyfrif am y 
Dreth Gwarediadau Tirlenwi  ar 
y gwarediad hwnnw; 

 mae'n rhaid i anfoneb dirlenwi 
fod wedi cael ei chyflwyno i'r 
cwsmer gan y gweithredwr; 

 mae'n rhaid i'r cwsmer fod yn 
ansolfent. 

Diffiniad o ansolfedd Y bwriad yw y bydd y rheoliadau'n 
diffinio "ansolfedd" at ddibenion y 
credyd. Cynigir y dylai unrhyw 
ddiffiniad fod yn berthnasol i 
ansolfedd unigolion ac ansolfedd 



corfforaethol.   
 
Rhagwelir y bydd y diffiniad o 
ansolfedd yn un cynhwysol. Felly, yng 
nghyd-destun cwmni er enghraifft, 
byddai'r diffiniad yn berthnasol i 
drefniant gwirfoddol ar ran cwmni neu 
weinyddiaeth, yn ogystal â 
gorchymyn dirwyn i ben.  
 
Fodd bynnag, er mwyn i ddigwyddiad 
ansolfedd fod yn un cymwys, 
disgwylir iddo fod yn ddigon ffurfiol i 
rywun allu ei adnabod drwy gyfeirio at 
adeg benodol a chyflwyno tystiolaeth 
i'w gadarnhau.  

Amserlenni Y bwriad yw y bydd y rheoliadau'n 
rhagnodi'r amserlenni y bydd angen 
i'r gofynion fod wedi'u bodloni o'u 
mewn er mwyn i berson fod â 
hawlogaeth i gredyd a gallu hawlio 
credyd.  
 
Mae'r amserlenni y bwriedir eu 
rhagnodi yn y rheoliadau'n cynnwys y 
canlynol:  

 Bod yr anfoneb dirlenwi'n cael 
ei chyflwyno cyn pen 14 
diwrnod i'r dyddiad y cafodd y 
gwarediad trethadwy ei wneud; 
a  

 Bod y digwyddiad ansolfedd 
wedi digwydd o fewn cyfnod o 
ddeuddeng mis, yn dechrau ar 
ddyddiad cyflwyno'r anfoneb 
dirlenwi. 

Dogfennaeth Y bwriad yw y bydd y rheoliadau'n 
rhagnodi'r ddogfennaeth y bydd ei 
hangen i gefnogi'r hawliad am gredyd 
a chanlyniadau methu â chydymffurfio 
ag unrhyw ofynion cadw cofnodion.  
 
Bwriedir i'r rheoliadau nodi'n benodol 
bod rhaid i'r gweithredwr, os yw'n 
gwneud hawliad am gredyd mewn 
cysylltiad â gwarediad trethadwy, 
gadw cofnod o'r credyd y mae'n ei 



hawlio. Bydd y rheoliadau hefyd yn 
nodi'r manylion y bydd rhaid eu 
cynnwys yn y cofnod hwnnw.  

Cyfrifo swm y credyd Y bwriad yw y bydd y rheoliadau'n 
nodi sut y mae cyfrifo'r credyd. Yn 
ogystal, bydd angen i'r rheoliadau 
wneud darpariaeth ar gyfer achosion 
lle mae cwsmer mewn dyled i 
weithredwr mewn perthynas â mwy 
nag un mater ac/neu mae wedi 
gwneud rhywfaint o'r ad-daliadau 
(ond nid y cwbl).  

Hawliadau gan rai sy'n cyflawni 
gweithrediadau trethadwy 

Y bwriad yw y bydd y rheoliadau'n 
amlinellu'r broses y gall gweithredwr 
safle tirlenwi ei dilyn i hawlio credyd.  
 
Cynigir y dylai'r credyd gael ei hawlio 
fel rhan o'r broses o gyflwyno ffurflen 
Treth Gwarediadau Tirlenwi.  

Hawliadau gan eraill Y bwriad yw y bydd rheoliadau'n 
nodi'r amgylchiadau lle caiff 
gweithredwr hawlio credyd pan nad 
yw'n cyflawni gweithrediadau 
trethadwy mwyach. Bydd angen 
ystyried sut y dylid gwneud cais o'r 
fath a pha ddogfennaeth y bydd ei 
hangen i'w gefnogi.  

Ad-dalu credyd yn dilyn taliad gan 
gwsmer 

Y bwriad yw y bydd y rheoliadau'n 
gwneud darpariaeth briodol i ymdrin 
ag achosion lle mae person wedi cael 
credyd ond mae wedi cael taliad gan 
y cwsmer yn dilyn hynny.  

Apeliadau Y bwriad yw y dylai penderfyniadau a 
wneir gan ACC mewn perthynas â 
chredyd fod yn agored i adolygiad 
neu apêl.  

 
Bwriedir cyflwyno canllawiau i ategu'r rheoliadau arfaethedig.  
 
Cysylltiadau gyda darpariaethau eraill yn y Bil TGT a'r DCRhT: 
 

Yn ystod y gwaith o baratoi a drafftio'r rheoliadau hyn, bydd ystyriaeth ofalus yn cael 
ei rhoi i'r cysylltiadau rhwng y credyd treth a'r darpariaethau yn y Bil TGT a'r DCRhT. 
Yn benodol, rhoddir ystyriaeth i'r darpariaethau canlynol: 
 



 Y darpariaethau cyfrifo treth a geir yn adrannau 38 i 40 o'r Bil TGT; 

 Y darpariaethau talu, adennill ac ad-dalu treth a geir yn adrannau 41 a 42 o'r 
Bil TGT; ac 

 Y darpariaethau Ffurflenni Treth, Ymholiadau ac Asesiadau a geir yn Rhan 3 
o DCRhT 2016. 
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