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Gwneud cais i gau ymholiad

Cyfeirnod (at ddefnydd y
swyddfa’n unig)

Gwneud cais i farnwr o'r Tribiwnlys Haen Gyntaf (y Siambr Dreth) benderfynu
a ddylid dod ag ymholiad treth i ben a chyflwyno hysbysiad terfynu,
hysbysiad gwrthweithio, neu hysbysiad dim gwrthweithio.
gov.uk/tax-tribunals

1. Pa fath o ymholiad ydych chi eisiau ei gau?
Datganiad personol
Datganiad cwmni
Datganiad partneriaeth
Datganiad ymddiriedolwr

Llenwch bob adran oni bai
eu bod wedi’u marcio fel
rhai dewisol.
Gall y tribiwnlys treth
ond delio â cheisiadau
i gau ymholiadau o’r
mathau a nodir yng
nghwestiwn 1.

Cymelliadau Rheoli Mentrau (EMIs): opsiynau cymhwyso
Datganiad Treth Enillion Cyfalaf (NRCGT) unigolyn nad yw’n
preswylio yn y DU
Treth Dir y Dreth Stamp (SDLT): Datganiad trafodiad tir
Treth trafodion tir (yng Nghymru)
Trafodiadau gwarannau: hysbysiad gwrthweithio neu hysbysiad dim
gwrthweithio
Hawliad neu ddiwygiad i hawliad

2. Manylion yr ymholiad rydych chi eisiau ei gau
Cyfeirnod HMRC

Gwiriwch eich
gohebiaeth gan HMRC
am wybodaeth am yr
ymholiad.

Hyd yr ymholiad mewn blynyddoedd

3. A oes gennych rywun i’ch cynrychioli?
Cyfreithiwr neu fargyfreithiwr sy’n gweithio yng Nghymru, Lloegr
neu’n Gogledd Iwerddon
Cyfreithiwr neu adfocad sy’n gweithio yn Yr Alban
Arall (megis asiant treth, cyfrifydd, ffrind neu aelod o’r teulu)

Oni bai bod y
cynrychiolydd yn
gyfreithiwr, bargyfreithiwr
neu adfocad, rhaid ichi
lofnodi'r datganiad yng
nghwestiwn 9 cyn y bydd
eich cynrychiolydd yn
cael derbyn gohebiaeth.

Nid oes gennyf gynrychiolydd
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4. Manylion eich cynrychiolydd
Enw’r cwmni neu sefydliad (os yw’n berthnasol)

Enw’r Cynrychiolydd

Cyfeiriad

Nodwch enw cwmni neu
sefydliad dim ond os
yw’n berthnasol.
Bydd y tribiwnlys treth yn
anfon gohebiaeth at eich
cynrychiolydd ac nid
atoch chi’n uniongyrchol.
Os yw’n well gennych
gyfathrebu â’r tribiwnlys
trwy e-bost, rhaid i chi
nodi cyfeiriad e-bost.

Cod post

E-bost

Ffôn

Ffôn symudol
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5. Eich manylion
Enw'r cwmni neu sefydliad (os yw'n berthnasol)

Eich enw

Cyfeiriad

Nodwch enw cwmni neu
sefydliad dim ond os
yw’n berthnasol.
Bydd y tribiwnlys treth yn
anfon gohebiaeth atoch
chi oni bai eich bod yn
penodi cynrychiolydd i
weithredu ar eich rhan.
Os yw’n well gennych
gyfathrebu â’r tribiwnlys
trwy e-bost, rhaid i chi
nodi cyfeiriad e-bost.

Cod post

E-bost

Ffôn

Ffôn symudol

6. Sut yr hoffech i’r tribiwnlys treth gysylltu â chi?
E-bost (rhaid i chi nodi cyfeiriad e-bost yng nghwestiwn 4 neu 5)
neu
Post

Bydd y tribiwnlys dim
ond yn cysylltu â chi trwy
eich cyfrwng dewisol.
Rhaid i chi ddarparu
cyfeiriad e-bost yng
nghwestiwn 4 neu 5
os ydych yn dewis i
gyfathrebu trwy e-bost.
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7. Nodwch pam rydych yn meddwl y dylid cau'r ymholiad
(dewisol)

8. Ychwanegwch ddogfennau i gefnogi eich cais (dewisol)
Rhestrwch y dogfennau rydych chi wedi'u hamgáu

Os ydych chi eisiau
nodi unrhyw wybodaeth
arall rydych yn meddwl
y dylai’r barnwr wybod
amdani, yna gallwch
nodi’r rhesymau yma
neu amgáu dogfennau
ategol a’u rhestru yng
nghwestiwn 8.

Os oes unrhyw
ddogfennau y
dymunwch i’r Tribiwnlys
eu gweld, ac maent
wedi’u hamgáu gyda’ch
cais, yna cofiwch eu
rhestru yn yr adran hon.
Mae hyn yn ein galluogi
i wirio bod yr holl
ddogfennau amgaeedig
wedi cyrraedd.
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9. Datganiad gwirionedd
Drwy lenwi'r Cais hwn i’r Tribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr Dreth) i
gau ymholiad, credaf fod y wybodaeth a roddir gennyf yn y ffurflen
yn wir hyd eithaf fy ngwybodaeth.
Rwy’n awdurdodi’r cynrychiolydd a enwir yng nghwestiwn 4 i fy
nghynrychioli mewn perthynas â bob mater sy'n ymwneud â’r
achos hwn. Rwy’n deall bydd y tribiwnlys dim ond yn cyfathrebu â
fy nghynrychiolydd penodedig.
Eich enw
Llofnod

Dyddiad llofnod

10. Ble i anfon y ffurflen ar ôl ei llenwi
Amgaewch unrhyw ddogfennau ategol. Anfonwch eich ffurflen a
dogfennau i:

Gwiriwch y datganiad,
ac os ydych chi’n llenwi
eich cais i gau ymholiad
gyda llaw, sicrhewch ei
fod wedi'i arwyddo a’i
ddyddio un ai gennych
chi neu’ch cynrychiolydd
cyfreithiol.
Os na fydd cyflwyniad
post wedi ei lofnodi,
bydd yn cael ei
ddychwelyd i chi am ei
fod yn anghyflawn.
Os oes gennych
gynrychiolydd nad
yw’n gyfreithiwr,
bargyfreithiwr neu
adfocad sy'n gweithio,
gwnewch yn siŵr eich
bod yn ticio'r blwch
awdurdodi.

Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM
Tribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr Dreth)
PO Box 16972
Birmingham
B16 6TZ

11. Y camau nesaf
Bydd y tribiwnlys treth yn:
• gwirio eich manylion a gall ofyn i chi am ragor o wybodaeth
• ysgrifennu atoch (neu’ch cynrychiolydd) i gadarnhau’r camau nesaf
• cysylltu ag unrhyw bartïon eraill a gofyn iddynt ymateb
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â’r tribiwnlys treth trwy
ffonio 0300 123 1024. Efallai y bydd costau ynghlwm â ffonio’r rhif hwny.

Mae gennym daflenni gwybodaeth sy'n darparu cyngor am apeliadau a
gwrandawiadau.
Mae’r taflenni hyn ar gael ar gais neu gallwch eu lawrlwytho o wefan HMCTS FormFinder https://hmctsformfinder.justice.gov.uk
Os oes arnoch angen copi o’r ffurflen hon mewn fformat arall, megis print bras a Braille,
neu os oes arnoch angen copi caled o'r taflenni gwybodaeth, ffoniwch 0300 123 1024.
Efallai bydd costau ynghlwm â ffonio’r rhif hwn.
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Mae'r Weinyddiaeth Cyfiawnder a Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn prosesu
gwybodaeth bersonol amdanoch chi yng nghyd-destun achosion tribiwnlys. I gael manylion
am y safonau rydym yn eu dilyn wrth brosesu’ch data, ewch i: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service/about/personal-information-charter.
I gael copi papur o’r hysbysiad preifatrwydd hwn, ffoniwch 0300 123 1024/ Ffôn testun 18001
0300 123 1024.
Os ydych yn ffonio o’r Alban, ffoniwch 0300 790 6234/ Ffôn testun 18001 0300 790 6234.
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