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Bwletin y Cyflogwr
Eich llwybr i’r newyddion diweddaraf ynghylch y gyflogres Hydref 2019 Rhifyn 80

Croeso
Helo a chroeso i rifyn mis Hydref o Fwletin y Cyflogwr

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys diweddariad i erthygl o’n rhifyn arbennig ynghylch 
Brexit – mae’n sôn am y newidiadau i gyflogwyr sy’n anfon gweithwyr i’r UE, yr AEE 
neu’r Swistir os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth bwysig am Gytundebau Setliad TWE, tâl gwrthdro 
TAW, newidiadau i gymhwystra’r Lwfans Cyflogaeth a diweddariad ynghylch Tâl 
Cuddiedig.

Mae yna erthygl ddefnyddiol ar dudalen 4 sy’n nodi’r arweiniad i gyflogwyr sy’n 
cyflwyno gwybodaeth TWE mewn amser real pan fo taliadau’n cael eu gwneud 
yn gynnar adeg y Nadolig. Rydym hefyd wedi darparu diweddariad pellach ar roi 
gwybodaeth am gyflogres – cafodd hyn ei gynnwys yn wreiddiol yn ein rhifyn mis Awst.

Byddwn yn parhau i ddefnyddio Bwletin y Cyflogwr i roi gwybod i chi am gynhyrchion 
newydd a newidiadau a allai effeithio arnoch, a rhoi gwybodaeth bellach i chi os bydd 
ei hangen arnoch. Gyda hynny mewn golwg, hoffwn eich annog hefyd i gofrestru i gael 
e-bost hysbysu oddi wrthym bob tro y cyhoeddir rhifyn newydd o Fwletin y Cyflogwr.

Nid yw’r system e-byst hysbysu ynghlwm wrth rif cyfeirnod TWE mwyach. Mae hyn 
yn golygu nid cyflogwyr yn unig sy’n gallu cofrestru, a does dim cyfyngiadau ar nifer 
yr unigolion fesul cwmni a all gael yr e-byst hysbysu.

Gallwch wneud yn siŵr nad ydych yn methu diweddariadau yn y dyfodol drwy 
gofrestru i gael e-byst hysbysu. Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter yn @HMRCBusiness 
a @hmrcgov.uk

Ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol arall yw’r diweddariadau i asiantau – bydd y 
rhifyn nesaf o’r diweddariadau i asiantau ar gael cyn bo hir a bydd yn rhoi arweiniad i 
asiantau ac ymgynghorwyr treth.

Ac yn olaf, ein nod yw gallu darparu gwybodaeth glir, gyson ac amserol, sy’n addas  
i gyflogwyr, ac sy’n eich helpu i gyflawni’ch rhwymedigaethau cyflogres i CThEM.  
Felly, os oes gennych sylwadau neu awgrymiadau ynglŷn â chynnwys Bwletin y 
Cyflogwr, neu os hoffech iddo ymdrin â phwnc penodol, ysgrifennwch ataf yn  
scott.milne@hmrc.gov.uk Rydym yn croesawu eich adborth bob amser.

Scott
Scott Milne 
Golygydd
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Newidiadau i gyflogwyr yn y DU sy’n 
anfon gweithwyr i’r UE, yr AEE neu’r Swistir
Os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb, efallai y bydd newidiadau i gyflogwyr 
yn y DU sydd â phobl sy’n gweithio yn yr UE, yr AEE neu’r Swistir.

Ar hyn o bryd mae Rheoliadau Cydgysylltu Nawdd Cymdeithasol yr UE yn sicrhau 
mai dim ond cyfraniadau nawdd cymdeithasol (megis cyfraniadau Yswiriant Gwladol 
yn y DU) y mae’n rhaid i gyflogwyr a’u gweithwyr eu talu mewn un wlad ar y tro. 
Fodd bynnag, os byddwn yn gadael heb gytundeb, bydd y gwaith cydgysylltu rhwng y 
DU a’r UE yn dod i ben.

Bydd hyn yn golygu efallai y bydd yn rhaid i’ch cyflogeion sy’n gweithio yn yr UE, yr 
AEE neu’r Swistir dalu cyfraniadau nawdd cymdeithasol yn y DU yn ogystal â’r wlad 
lle maent yn gweithio ar yr un pryd.

Bydd angen i fusnesau wneud y canlynol i baratoi:

• Os yw’ch cyflogai’n gweithio yn yr UE, yr AEE neu’r Swistir ar hyn o bryd, ac mae 
ganddo ffurflen A1/E101 a gyhoeddwyd yn y DU, bydd yn parhau i dalu cyfraniadau 
Yswiriant Gwladol y DU tan ddiwedd y cyfnod a ddangosir ar y ffurflen

• Fodd bynnag, os yw’r dyddiad dod i ben ar y ffurflen y tu hwnt i’r diwrnod y mae’r 
DU yn gadael yr UE, bydd angen i chi gysylltu â’r awdurdod perthnasol yn yr UE 
i gadarnhau p’un a fydd angen i’ch cyflogai ddechrau talu cyfraniadau nawdd 
cymdeithasol yn y wlad honno o’r dyddiad hwnnw ymlaen ai peidio Bydd gwefan y 
Comisiwn Ewropeaidd yn eich helpu i ddod o hyd i awdurdod y wlad berthnasol

• Os yw'ch cyflogai yn wladolyn y DU neu’n wladolyn Iwerddon sy’n gweithio yn 
Iwerddon, ni fydd ei sefyllfa yn newid ar ôl Brexit - mae wedi’i gwmpasu gan y 
trefniant rhyngwladol a lofnodwyd gan y DU ac Iwerddon ym mis Chwefror 2019. 
Ni fydd angen i chi, fel ei gyflogwr, gymryd unrhyw gamau

• Bydd ffurflen arall yn lle’r A1/E101 yn cael ei chyhoeddi ar gyfer ceisiadau newydd 
ar ôl Brexit. Mae hyn yn sicrhau bod eich cyflogai’n parhau i wneud cyfraniadau 
Yswiriant Gwladol y DU er mwyn cynnal ei gofnod nawdd cymdeithasol. Byddwch 
yn dal i allu defnyddio’r un ffurflen ar GOV.UK i wneud cais ar ôl i’r DU adael yr UE.

Mae Llywodraeth y DU yn gweithio i ddiogelu gwladolion y DU drwy ddod i drefniadau 
dwyochrog gyda’r UE neu Aelod-wladwriaethau er mwyn cynnal y cydgysylltu 
presennol o ran nawdd cymdeithasol am gyfnod dros do tan 31 Rhagfyr 2020.

Bydd unigolion sy’n dod o dan gwmpas y trefniadau hyn ond yn talu cyfraniadau 
nawdd cymdeithasol mewn un wlad ar y tro.

I gael rhagor o wybodaeth am anfon gweithwyr i’r UE, yr AEE neu’r Swistir ar ôl 
Brexit, gweler yr wybodaeth newydd ar GOV.UK. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei 
chyhoeddi wrth iddi fod ar gael.

Dinasyddion yr UE, yr AEE neu’r Swistir sy’n gweithio yn y DU
Ni fydd angen i gyflogeion dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn y DU os ydynt yn 
cael eu cyflogi’n bennaf mewn un neu fwy o wledydd yr UE, yr AEE neu’r Swistir, ond 
maent yn gwneud gwaith cyfyngedig yn y DU, ac yn bodloni amodau penodol. Bydd 
yr amodau’n cael eu cyhoeddi ar ôl Brexit.

Bydd hyn yn berthnasol p’un a oes ganddynt ffurflen A1/E101 dilys ai peidio.

Cytundebau Setliad TWE a chyfradd Treth 
Incwm Cymru

Symleiddio Cytundebau Setliad TWE
Mae Cytundeb Setliad TWE yn drefniant statudol sy’n caniatáu i gyflogwyr wneud 
un taliad unigol am yr holl dreth a’r cyfraniadau Yswiriant Gwladol sy’n ddyledus ar 
dreuliau neu fuddiannau mân, afreolaidd neu anymarferol ar gyfer eu cyflogeion.

A oes gennych gyflogeion sy’n byw yng Nghymru?
Cafodd cyfraddau Treth Incwm Cymru eu cyflwyno ar 6 Ebrill 2019. Mae hyn yn 
golygu y gallai pobl sy’n byw yng Nghymru dalu cyfradd wahanol o Dreth Incwm 
o’i chymharu â phobl mewn rhannau eraill o’r DU. Gall hyn effeithio arnoch os oes 
gennych Gytundeb Setliad TWE ar hyn o bryd, neu rydych yn bwriadu ymrwymo i un 
yn y dyfodol.

Bydd angen i chi gofnodi unrhyw gyflogeion sy’n agored i gyfradd Treth Incwm Cymru  
(gellir eu hadnabod, gan y bydd eu cod treth yn dechrau gyda C) ar wahân, yn union 
fel y gwnewch ar hyn o bryd gyda chyfraddau Treth Incwm yr Alban, Lloegr a 
Gogledd Iwerddon. Gellir gweld y cyfraddau a throthwyon ar gyfer cyflogwyr yma.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1028&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1028&langId=en
https://www.gov.uk/government/publications/national-insurance-employees-going-to-work-in-the-european-economic-area-ca3822
https://www.gov.uk/guidance/social-security-contributions-for-uk-and-eu-workers-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal.cy
https://www.gov.uk/guidance/rates-and-thresholds-for-employers-2019-to-2020
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Yn achos Cytundebau Setliad TWE sy’n ymwneud â’r flwyddyn dreth sy’n cychwyn 
ar 6 Ebrill 2019, mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn cymryd i ystyriaeth y canlynol 
wrth lenwi’ch Ffurflen Dreth:

• Cyflogeion sy’n talu Treth Incwm Lloegr neu Ogledd Iwerddon

• Cyflogeion sy’n talu Treth Incwm yr Alban

• Cyflogeion sy’n talu cyfradd Treth Incwm Cymru.

Os oes gennych unrhyw gyflogeion sy’n byw yng Nghymru, gofynnwch iddynt sicrhau 
bod gan CThEM eu cyfeiriad preifat cyfoes fel eu bod yn talu’r swm cywir o Dreth 
Incwm. Gallant wirio hyn ar GOV.UK os oes ganddynt gyfrif treth personol, neu 
gallant fynd i www.gov.uk/rhoi-gwybod-i-cthem-newid-manylion

Gwneud eich taliadau Cytundeb Setliad TWE
Mae’n bosibl na fydd rhai cwsmeriaid Cytundeb Setliad TWE wedi cael slip cyflog  
yn cadarnhau’r swm sy’n ddyledus o dan eu trefniant PSA ar gyfer blwyddyn dreth  
2018 i 2019.

Dylech barhau i dalu unrhyw dreth ac Yswiriant Gwladol rydych wedi cyfrifo ei fod 
yn ddyledus o dan eich Cytundeb Setliad TWE erbyn 22 Hydref 2019 (19 Hydref 2019 
os yn talu drwy’r post), hyd yn oed os nad ydych wedi cael cadarnhad o’ch cyfrifiad 
neu slip cyflog. Mae’n rhaid bod unrhyw daliadau drwy ddull electronig ar gyfer eich 
Cytundeb Setliad TWE wedi clirio i mewn i gyfrif banc CThEM erbyn 22 Hydref 2019.

Ceir rhagor o wybodaeth yn PAYE Settlement Agreements: Deadlines and payment.

Wrth wneud eich taliad, dylech nodi’ch cyfeirnod unigryw ar gyfer cyfrif cwsmer PSA, 
a ddangosir ar eich llythyr cadarnhau Cytundeb Setliad TWE. Peidiwch â defnyddio 
eich cyfeirnod Swyddfa Gyfrifon TWE i wneud eich taliad Cytundeb Setliad TWE. 
Bydd taliadau a ddaw gyda’ch cyfeirnod Swyddfa Gyfrifon TWE yn cael eu dyrannu i’ch 
cyfrif TWE arferol, a byddwch yn parhau i gael nodynnau atgoffa ar gyfer y Cytundeb 
Setliad TWE er eich bod wedi talu. Os nad oes gennych eich cyfeirnod PSA neu os nad 
ydych yn siŵr am y camau i’w cymryd, cysylltwch â’r tîm PSA ar 0300 322 7077.

Gallech gael dirwy neu log wedi’i godi arnoch neu gosb am dalu’n hwyr os nad ydych 
yn talu neu os yw’ch taliad yn hwyr.

Rhoi gwybodaeth am eich cyflogres yn 
gywir ac mewn pryd
Rydym yn deall bod angen rhywfaint o eglurhad ynghylch yr erthygl “Rhoi gwybodaeth 
am eich cyflogres yn gywir ac mewn pryd” ym Mwletin y Cyflogwr Awst 2019, yn 
benodol ynghylch y dyddiad talu ar gyfer y Cyflwyniad Taliadau Llawn RTI.

Rhaid i’r Cyflwyniad Taliadau Llawn cael ei gyflwyno ar neu cyn y dyddiad y telir eich 
cyflogai, oni bai bod y dyddiad talu arferol yn disgyn ar ddiwrnod nad yw’n ddiwrnod 
banc (dydd Sadwrn, dydd Sul neu ŵyl banc).

Pan fydd diwrnod cyflog rheolaidd yn disgyn ar ddiwrnod nad yw’n ddiwrnod banc, 
gwneir y taliad ar y canlynol:

• y diwrnod gwaith olaf cyn y diwrnod cyflog rheolaidd

• y diwrnod gwaith nesaf ar ôl y diwrnod cyflog rheolaidd.

At ddibenion TWE, gellir trin y taliad fel pe bai wedi’i wneud ar y diwrnod cyflog 
rheolaidd. Hefyd, dyma’r dyddiad y dylid ei adrodd ar y Cyflwyniad Taliadau Llawn 
fel y ‘dyddiad talu’, hyd yn oed os yw’r taliad gwirioneddol yn cael ei wneud ychydig 
yn gynharach neu’n hwyrach. Er enghraifft, pan fo cyflogai’n cael ei dalu’n fisol ar y 
26ain fel arfer ond yn cael ei dalu ar y 25ain ym mis Hydref 2019 (gan fod 26 Hydref 
yn ddydd Sadwrn sef diwrnod nad yw’n ddiwrnod banc), mae’n rhaid i’r cyflogai nodi 
mai 26 Hydref yw’r dyddiad talu.

At ddibenion cyfraniadau Yswiriant Gwladol, rhaid trin y taliad fel pe bai wedi’i 
wneud ar ei amser rheolaidd, os yw’r diwrnodau talu gwirioneddol a rheolaidd yn yr 
un flwyddyn dreth. Pan fydd y dyddiadau talu’n croesi blwyddyn dreth, gellir hefyd 
trin y taliad fel pe bai wedi’i wneud ar ei amser rheolaidd.

Mae arweiniad manwl ar y pwnc hwn ar gael ym Mhwynt 1.8 y ddogfen CWG2 
Further Guide to PAYE and National Insurance contributions.

https://www.gov.uk/income-tax-rates
https://www.gov.uk/scottish-income-tax
https://www.gov.uk/treth-incwm-cymru
http://www.gov.uk/rhoi-gwybod-i-cthem-newid-manylion
https://www.gov.uk/paye-settlement-agreements/deadlines-and-payment
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/825036/7238_Employer_Bulletin_79_Welsh.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/cwg2-further-guide-to-paye-and-national-insurance-contributions/2019-to-2020-employer-further-guide-to-paye-and-national-insurance-contributions--3
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Arweiniad i gyflogwyr ar gyflwyno 
gwybodaeth TWE mewn amser real pan 
fydd taliadau’n cael eu gwneud yn gynnar 
adeg y Nadolig
Ym mis Rhagfyr 2018, gwnaethom ysgrifennu at gyflogwyr i awgrymu hawddfraint 
dros dro ar gyflwyno gwybodaeth TWE mewn amser real, gan ein bod yn gwybod 
bod rhai cyflogwyr yn talu eu cyflogeion yn gynt nag arfer dros gyfnod y Nadolig. 
Gall hyn fod am nifer o resymau, er enghraifft yn ystod cyfnod y Nadolig gallai’r busnes 
gau, sy’n golygu bod angen i weithwyr gael eu talu’n gynt na’r arfer.

Yn dilyn adborth gan gyflogwyr a’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), rydym wedi 
cael cymeradwyaeth i wneud yr hawddfraint hon yn barhaol. Bydd arweiniad CThEM 
i gyflogwyr yn cael ei ddiweddaru’n fuan.

Os ydych yn talu’n gynnar dros gyfnod y Nadolig, nodwch eich dyddiad talu arferol 
(neu gytundebol) fel y dyddiad talu ar eich Cyflwyniad Taliadau Llawn, a sicrhewch 
fod y Cyflwyniad Taliadau Llawn yn cael ei gyflwyno ar neu cyn y dyddiad hwn.

Er enghraifft: os ydych yn talu ar ddydd Gwener 20 Rhagfyr 2019 ond eich dyddiad 
talu arferol/cytundebol yw dydd Mawrth 31 Rhagfyr 2019, nodwch y dyddiad talu ar 
y Cyflwyniad Taliadau Llawn fel 31 Rhagfyr a sicrhewch fod y cyflwyniad yn cael ei 
anfon ar neu cyn 31 Rhagfyr.

Bydd gwneud hyn yn helpu i ddiogelu cymhwystra’ch cyflogeion ar gyfer Credyd 
Cynhwysol, gan y gallai nodi’r dyddiad cyflog fel y dyddiad talu effeithio ar hawliau 
presennol a hawliau yn y dyfodol.

Nid yw ymrwymiad pennaf cyflogwyr o ran rhoi gwybod am TWE yn cael ei effeithio 
gan y cyhoeddiad hwn. Mae’n dal yn rhaid i chi roi gwybod am daliadau ar neu cyn y 
dyddiad y caiff y cyflogai ei dalu h.y. y diwrnod cyflog.

Tâl gwrthdro TAW ar wasanaethau 
adeiladu – cyflwyniad wedi’i ohirio  
am 12 mis
Mae’r Llywodraeth wedi gwrando ar y pryderon a godwyd gan gynrychiolwyr y 
diwydiant ac mae’n cydnabod bod angen mwy o amser ar rai busnesau yn y sector 
adeiladu i weithredu’r tâl gwrthdro TAW domestig ar gyfer adeiladu a oedd ar fin 
cael ei gyflwyno ar 1 Hydref 2019. Gan fod hyn yn agos at y dyddiad y disgwylir i’r 
DU ymadael â’r UE, ac er mwyn helpu’r busnesau hyn drwy roi mwy o amser iddynt 
baratoi, bydd cyflwyniad y tâl gwrthdro yn cael ei ohirio am gyfnod o 12 mis, tan  
1 Hydref 2020. Ceir rhagor o wybodaeth ym Mrîff Cyllid a Thollau EM 10/2019.

Rhoddodd y Llywodraeth amser arweiniol hir ar gyfer y mesur hwn. Er mwyn helpu 
busnesau i fod yn barod yn ystod y 12 mis nesaf, bydd CThEM yn parhau i weithio’n 
agos gyda’r sector adeiladu i godi ymwybyddiaeth a darparu arweiniad a chymorth 
ychwanegol i sicrhau y bydd pob busnes yn barod ar gyfer y dyddiad gweithredu newydd.

Mae’r Llywodraeth yn dal i fod wedi ymrwymo i gyflwyno’r tâl gwrthdro. Mae CThEM 
wedi rhoi strategaeth gydymffurfio gadarn ar waith ar gyfer mynd i’r afael â thwyll yn 
y sector adeiladu gan ddefnyddio offer cydymffurfio dibynadwy. Bydd yn defnyddio’r 
amser ychwanegol hwn i sicrhau bod adnoddau ychwanegol yn canolbwyntio ar nodi a 
mynd i’r afael â chyflawnwyr presennol y twyll.

Ceir arweiniad pellach am y tâl gwrthdro TAW ar GOV.UK.

https://www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-brief-10-2019-domestic-reverse-charge-vat-for-construction-services-delay-in-implementation
https://www.gov.uk/guidance/vat-domestic-reverse-charge-for-building-and-construction-services


Cynnwys                     

5  Bwletin y Cyflogwr Hydref Rhifyn 80

Tâl Cuddiedig

Adolygiad o’r tâl ar fenthyciad
Cyhoeddodd y Llywodraeth adolygiad annibynnol o’r tâl ar fenthyciad ar 11 Medi 2019.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am yr adolygiad yma.

Rhoi gwybod am fenthyciadau tâl cuddiedig ar gam
Mae nifer o Gyflwyniadau Taliadau Llawn wedi dod i law gan gyflogwyr sy’n nodi 
taliadau Tal Cuddiedig yn wallus.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am sut y dylent fod wedi cael eu hadrodd yma.

Dylai benthyciadau tâl cuddiedig ond cael eu hysbysu pan fo’r canlynol yn wir:

• mae tâl y cyflogeion wedi’i ddarparu ar ffurf benthyciadau i osgoi talu Treth Incwm 
a chyfraniadau Yswiriant Gwladol, a

• mae’r benthyciadau hyn yn ddyledus ac felly’n amodol ar dâl treth a elwir yn ‘tâl  
ar fenthyciad’.

Mae’n ymddangos bod rhai cyflogwyr yn adrodd symiau ar gam, er enghraifft, i roi 
gwybod am fenthyciad i gyflogai neu flaendal. Ni ddylid adrodd y symiau hyn yn  
‘Tâl Cuddiedig’.

Os ydych wedi adrodd ffigurau tâl cuddiedig yn anfwriadol i ni, nid oes angen i chi 
gymryd unrhyw gamau gan nad yw hyn yn effeithio ar sefyllfa taliadau’r cyflogwr.

Peidio ag adrodd y tâl ar fenthyciad
Os ydych yn agored i’r tâl ar fenthyciad, ac nad ydych yn y broses o setlo gyda CThEM,  
dylech fod wedi adrodd a thalu’r hyn sydd arnoch erbyn 22 Ebrill 2019.

Byddwn yn ysgrifennu at gyflogwyr nad ydynt wedi cyflawni eu cyfrifoldebau adrodd 
ar gyfer tâl ar fenthyciadau. Os hoffech drafod y llythyr, neu os ydych yn meddwl eich 
bod wedi’i gael ar gam, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion a nodir yn y llythyr.

Taliadau terfynu: mae’r Cyflog Rhybudd 
Ôl-gyflogaeth i gyflogeion yn cael ei dalu 
fesul rhandaliadau cyfartal bob mis
Pan fo 12 rhandaliad misol cyfartal yn cael eu talu i gyflogai l ond mae ei gyfnod o 
rybudd wedi’i fynegi mewn dyddiau neu wythnosau, mae’r fformiwla sy’n rhagnodi 
cyfrifiad y Cyflog Rhybudd Ôl-gyflogaeth (PENP) ar gyfer Dyfarniadau Terfynu yn 
rhoi canlyniadau gwahanol yn dibynnu ar bryd yn y flwyddyn y rhoddir yr hysbysiad.

O dan yr amgylchiadau hyn, gellir defnyddio’r cyfrifiad gwahanol canlynol:

Pan fo:

• cyfnod cyflog olaf y cyflogai sy’n berthnasol i’r cyfrifiad PENP yn fis; ac

• mae cyflog y cyflogai’n cael ei dalu fesul 12 rhandaliad misol cyfartal, ond

• mae hysbysiad y cyflogai’n cael ei fynegi i fod yn rif cyfan o ddyddiau neu 
wythnosau,

gall cyflogwyr amnewid 30.42 (sef 365/12) fel gwerth P yn y cyfrifiad PENP pan fo 
hyn o fantais i’r cyflogai.

Gwyliwr Bwrdd Gwaith TWE – diweddariad
Mae’r Gwyliwr Bwrdd Gwaith TWE wedi’i ddiweddaru i fersiwn 2.47. Mae’r 
diweddariad hwn ar gyfer gwaith cynnal yn unig, ac nid yw’n newid ymarferoldeb y 
twlsyn. Fodd bynnag, mae’n bwysig eich bod yn diweddaru’r Gwyliwr Bwrdd Gwaith 
TWE fel eich bod bob amser yn defnyddio’r fersiwn diweddaraf.

Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, lawrlwythwch y fersiwn diweddaraf.

https://www.gov.uk/government/news/sir-amyas-morse-to-lead-independent-review-of-the-loan-charge
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/830989/loan_charge_review_web.pdf
https://www.gov.uk/guidance/report-and-account-for-your-disguised-remuneration-loan-charge#employers 
https://www.gov.uk/guidance/report-and-account-for-your-disguised-remuneration-loan-charge.cy
https://www.gov.uk/twe-ar-lein/gwyliwr-bwrdd-gwaith-twe
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Mae’r trefniant arbennig presennol o ran 
TWE o dan Reoliad 141 ar gyfer Ymwelwyr 
Busnes Tymor Byr yn newid
O 6 Ebrill 2020 ymlaen, STBV Atodiad 8 fydd yr enw ar y trefniant arbennig presennol 
o ran TWE ar gyfer cyflogwyr sydd ag ymwelwyr busnes tymor byr (STBVs) o 
ganghennau neu diriogaethau tramor lle nad oes gan y DU Gytundeb Trethiant Dwbl, 
a bydd yn newid.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi:

• cynnydd yng nghyfyngiad diwrnodau gwaith y DU o 30 diwrnod i 60 diwrnod o  
6 Ebrill 2020 ymlaen (blwyddyn dreth 2020 i 2021)

• bydd y dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno a thalu yn newid i 31 Mai 2021 (ar gyfer 
datganiad blynyddol 2020 i 2021) ymlaen.

Y rheswm dros y newidiadau hyn yw rhoi mwy o amser i chi lenwi’ch Ffurflen Dreth 
a thalu’r arian sydd arnoch. Mae’r newidiadau hefyd yn rhoi’r cwmpas i chi gynnwys 
mwy o gyflogeion o fewn eich trefniant (o dan y telerau hyn), er enghraifft y rhai sy’n 
gweithio yn y DU i chi rhwng 31 a 60 o ddiwrnodau gwaith.

Ni fydd y ffordd yr ydych yn cyflwyno Datganiadau ac yn gwneud taliadau’n newid; 
dylech barhau i ddefnyddio’r sianeli presennol.

Os ydych yn defnyddio’r trefniant arbennig presennol o ran TWE, bydd angen i chi 
gofrestru ar gyfer yr Atodiad 8 newydd. Byddwn yn ysgrifennu atoch gyda rhagor o 
wybodaeth am sut i wneud hyn yn hwyrach eleni.

Nodwch y bydd y dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno a thalu ar gyfer datganiad 
blynyddol 2019 i 2020 yn parhau fel 19 Ebrill 2020 a 22 Ebrill 2020 yn y drefn honno. 
Bydd y terfyn diwrnodau gwaith yn y DU ar gyfer blwyddyn dreth 2019 i 2020 yn 
parhau fel 30 diwrnod gwaith.

Byddwn yn rhoi gwybodaeth bellach i’r cyflogwyr hynny sy’n dymuno gwneud cais am 
Drefniant Arbennig am y tro cyntaf ar ôl 6 Ebrill 2020 yn nes at yr amser.

Mae rhagor o wybodaeth am y trefniant arbennig presennol ar gael yn y Llawlyfr TWE 
ar GOV.UK.

A oes gan eich cyflogeion y cod treth 
cywir?
Mae gwahanol godau treth ar gyfer cyflogeion sy’n byw yng Nghymru neu’r Alban.

Ar gyfer cyflogeion sy’n byw yn yr Alban, dylai eu cod gynnwys rhagddodiad ‘S’  
(e.e. S1250L).

Yn dilyn cyflwyniad cyfraddau Treth Incwm Cymru ar 6 Ebrill 2019, dylech fod wedi 
cael hysbysiad (P9) yn rhoi gwybod i chi am newid i godau treth ar gyfer cyflogeion 
sy’n byw yng Nghymru. Dylai eu cod gynnwys rhagddodiad ‘C’ (e.e. C1250L).

Os nad ydych wedi gweithredu ar y P9 a gyhoeddwyd gan CThEM cyn dechrau’r 
flwyddyn dreth newydd, mae’n bosibl y byddwch wedi cael hysbysiad cod treth (P6) 
wedi’i ddiweddaru ar ddiwedd mis Mehefin.

Gallwch wirio a ydych wedi cael hysbysiad wedi’i ddiweddaru drwy gyrchu’r cod treth 
newydd yn TWE ar-lein (yn ‘hysbysiadau cod treth’), y Gwyliwr Bwrdd Gwaith TWE 
(gweler yr erthygl ar dudalen 5 am y fersiwn diweddaraf), neu yn eich meddalwedd 
cyflogres (os oes ganddi’r nodwedd hon).

Os ydych wedi cael hysbysiad cod treth, mae angen i chi ddiweddaru’ch cofnod 
cyflogres cyflogeion gyda’u cod treth newydd cyn i chi dalu’ch cyflogai nesaf. Os 
ydych yn nodi manylion cyfeiriad eich cyflogeion ar eich cyflwyniad Taliadau 
Llawn, sicrhewch ei fod yn gywir. Gall gwybodaeth anghywir effeithio ar gofnodion 
cyflogeion ar ein systemau.

Efallai y bydd eich darparwr meddalwedd cyflogres yn gofyn i chi wneud cais am 
ddiweddariad er mwyn gweithredu’r cod ‘S’ neu ‘C’ ar gyfer blwyddyn dreth 2019 i 
2020. Os ydych yn cael problemau gyda’ch meddalwedd, cysylltwch â’ch darparwr 
meddalwedd am arweiniad.

I gael rhagor o wybodaeth am gyfraddau Treth Incwm Cymru a chyfraddau yr Alban 
o Dreth Incwm, ewch i GOV.UK:

• Arweiniad ar gyfraddau a throthwyon ar gyfer cyflogwyr am 2019 i 2020

• Cyfraddau Treth Incwm Cymru

• Cyfraddau yr Alban o Dreth Incwm.

Gall cyflogeion sicrhau bod manylion eu cyfeiriad wedi’u diweddaru yn eu Cyfrif Treth 
Personol, neu drwy fynd i GOV.UK a theipio ‘newid manylion personol’ i mewn i’r  
bar chwilio.

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/paye-manual/paye81950
https://www.gov.uk/twe-ar-lein
https://www.gov.uk/twe-ar-lein/gwyliwr-bwrdd-gwaith-twe
http://www.gov.uk/guidance/rates-and-thresholds-for-employers-2019-to-2020
https://llyw.cymru/cyfraddau-treth-incwm-yng-nghymru?_ga=2.229717148.1299005250.1570533007-1861261932.1490884420
https://www.gov.scot/publications/scottish-income-tax-2019-2020/
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Bydd y rheolau cymhwystra o ran yr Ardoll Brentisiaethau a’r Lwfans Cyflogaeth yn 
effeithio ar gyflogwyr mewn ffyrdd gwahanol, yn dibynnu ar faint a natur eich busnes. 
Er enghraifft, mae rheolau cymhwystra’r Ardoll Brentisiaethau a’r Lwfans Cyflogaeth 
yn cyfyngu’r lwfans i gyflogwyr “cysylltiedig”. Os ydych yn gyflogwr sy’n rhan o 
grŵp mwy o gwmnïau, mae’n hanfodol bod gan eich grŵp bolisi clir a chadarn ar 
ba gynllun TWE a fydd yn gwneud hawliad i’r lwfansau fel eich bod ond yn hawlio’r 
lwfans(au) y mae gennych hawl iddo/iddynt.

Os ydych yn hawlio un o’r lwfansau hyn ar hyn o bryd, rydym yn argymell eich bod 
yn cadarnhau unwaith eto eich bod yn gymwys, er mwyn gwneud yn siŵr eich bod 
wedi hawlio’n gywir. Bydd negeseuon y Gwasanaeth Hysbysu Generig (GNS) yn cael 
eu cyhoeddi’n fuan er mwyn atgoffa cyflogwyr i gynnal adolygiad mewnol o’u polisi 
hawlio lwfansau, codi ymwybyddiaeth o’r cyfyngiadau cymhwysedd penodol a sicrhau 
bod cyflogwyr ond yn hawlio’r didyniadau y mae ganddynt yr hawl iddynt.

Os byddwch yn darganfod eich bod wedi gwneud hawliad ar gam, dylech gywiro 
unrhyw wallau cyn gynted â phosibl ac ad-dalu’r symiau a hawliwyd ar gam. Mae 
arweiniad ar sut i gywiro gwallau i’w weld ar GOV.UK.

Ardoll Brentisiaethau

Lwfans Cyflogaeth

Roedd rhifyn mis Awst 2019 o Fwletin y Cyflogwr yn pwysleisio pwysigrwydd y 
negeseuon GNS i gyflogwyr ac yn rhoi cyngor ar sut i gael gafael ar y negeseuon hyn.

Byddwn yn gwneud defnydd llawn o negeseuon GNS yn y dyfodol er mwyn anfon 
negeseuon atgoffa addysgol sydd wedi’u cynllunio i gynorthwyo cyflogwyr i wneud 
cyflwyniadau TWE cyflawn a chywir mewn amser real. Rydym yn dal i annog 
cyflogwyr i fwrw golwg dros y negeseuon GNS hyn yn aml, ac i sicrhau bod cynnwys 
y neges GNS yn cael ei anfon at y rheolwr priodol yn eich sefydliad sy’n ymwneud  
â’r gyflogres.

Newidiadau i’r drefn treth car cwmni

Cerbydau Allyriadau Isel Iawn
Er mwyn cefnogi ymrwymiad y Llywodraeth i wella ansawdd aer mewn trefi a 
dinasoedd, rydym yn diwygio’r cyfrifiad ar gyfer buddiant car a buddiant tanwydd car.

O 6 Ebrill 2020 ymlaen, rydym yn cyflwyno 11 haen newydd ar gyfer cerbydau 
allyriadau isel iawn (ULEVs), gan gynnwys haen ar wahân ar gyfer cerbydau sydd ag 
allyriadau sero.

Diwygiad i’r Lwfans Cyflogaeth – mae’r 
rheolau cymhwystra ar gyfer y Lwfans 
Cyflogaeth yn newid o fis Ebrill 2020 
ymlaen
O 6 Ebrill 2020 ymlaen, bydd y Lwfans Cyflogaeth yn cael ei gyfyngu i gyflogwyr 
sydd â rhwymedigaethau Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (CYG) o dan £100,000 yn y 
flwyddyn dreth flaenorol.

• Ni ellir hawlio’r Lwfans Cyflogaeth oni bai bod cyfanswm rhwymedigaeth CYG 
Dosbarth 1 (eilaidd) y cyflogwyr cymwys yn llai na £100,000 yn y flwyddyn 
dreth flaenorol. Os oes gennych sawl cynllun TWE, neu os ydych yn rhan o grŵp 
cysylltiedig o gwmnïau, mae angen ychwanegu rhwymedigaethau CYG Dosbarth 
1 (eilaidd) y cyflogwyr ar gyfer pob cwmni, a/neu gynlluniau TWE, at ei gilydd er 
mwyn asesu cymhwystra ar gyfer y Lwfans Cyflogaeth

• Dim ond unwaith y gellir hawlio’r lwfans ar draws eich holl gynlluniau TWE a 
chwmnïau cysylltiedig. Bydd angen i chi benderfynu pa gynllun TWE i osod yr 
hawliad yn ei erbyn

• Bydd angen cyflwyno hawliadau Lwfans Cyflogaeth bob blwyddyn dreth. Ni fydd 
hawliadau’n cael eu trosglwyddo’n awtomatig o’r flwyddyn dreth flaenorol.

Cadwch olwg am ragor o wybodaeth yn ystod y misoedd nesaf.

A ydych yn hawlio Lwfans yr Ardoll 
Brentisiaethau neu’r Lwfans Cyflogaeth?
Mae cyflogwyr yn cyflwyno hawliadau a allai fod yn anghywir i naill ai’r Ardoll 
Brentisiaethau a/neu’r Lwfans Cyflogaeth.

Mae gan yr Ardoll Brentisiaethau a’r Lwfans Cyflogaeth nifer o feini prawf cymhwystra 
sy’n rhwystro cynlluniau TWE/cyflogwyr rhag hawlio’r lwfansau blynyddol.

Mae’r cysylltiadau isod i GOV.UK yn cyfeirio at:

Ardoll Brentisiaethau

Lwfans Cyflogaeth

https://www.gov.uk/guidance/pay-apprenticeship-levy
https://www.gov.uk/payroll-errors/correcting-your-fps-or-eps
https://www.gov.uk/government/publications/employer-bulletin-august-2019.cy
https://www.gov.uk/guidance/pay-apprenticeship-levy
https://www.gov.uk/government/publications/employment-allowance-more-detailed-guidance
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Os oes gan gar ffigur allyriadau CO2 sy’n 1-50g/km, bydd yn rhaid i chi nawr roi 
milltiroedd allyriadau sero’r car. Dyma’r pellter y gall y car deithio mewn milltiroedd 
ar un wefr drydan.

Benthyciadau Myfyrwyr a Benthyciadau 
Ôl-raddedig

Negeseuon Atgoffa ynghylch stopio didyniadau Benthyciad Myfyriwr neu 
Fenthyciad Ôl-raddedig
Ym mis Medi, dechreuodd CThEM anfon negeseuon Gwasanaeth Hysbysu Generig 
(GNS) at gyflogwyr sy’n parhau i gymryd didyniadau Benthyciad Myfyriwr neu 
Fenthyciad Ôl-raddedig (PGL) o’u cyflogeion ar ôl i hysbysiad stopio (SL2 neu PGL2) 
gael ei gyhoeddi.

Mae negeseuon y Gwasanaeth Hysbysu Generig:

• yn atgoffa cyflogwyr i stopio gwneud didyniadau o’r diwrnod cyflog posibl nesaf

• yn gweithio yn yr un modd â’n negeseuon atgoffa eraill ynghylch Benthyciad 
Myfyriwr/Benthyciad Ôl-raddedig

• yn cael eu hanfon i gyfrifon TWE ar-lein cyflogwyr.

Bydd cyflogwyr sy’n parhau i gymryd didyniadau yn cael uchafswm o 2 neges atgoffa 
gan y Gwasanaeth Hysbysu Generig ar gyfer pob blwyddyn dreth, ac ar gyfer pob 
cyflogai a math o fenthyciad y maent yn didynnu’n anghywir.

Bydd 8 hysbysiad posibl. Bydd y rhain yn dibynnu ar p’un a oedd y cyflogai’n fenthyciwr 
Benthyciad Myfyriwr, yn fenthyciwr Ôl-raddedig neu p’un na chafodd fenthyciad erioed. 
Bydd y negeseuon Gwasanaeth Hysbysu Generig yn dwyn y teitlau canlynol:

I. Cyflogai – Benthyciad Myfyriwr sydd wedi dod i ben – Neges Atgoffa 1  
(Student Loan stopped borrower Prompt 1)

II. Cyflogai – Benthyciad Myfyriwr sydd wedi dod i ben – Neges Atgoffa 2  
(Student Loan stopped borrower Prompt 2)

III. Cyflogai – Benthyciad Ôl-raddedig sydd wedi dod i ben – Neges Atgoffa 1 
(Postgraduate Loan stopped borrower Prompt 1)

IV. Cyflogai – Benthyciad Ôl-raddedig sydd wedi dod i ben – Neges Atgoffa 2 
(Postgraduate Loan stopped borrower Prompt 2)

V. Cyflogai heb Fenthyciad Myfyriwr – Neges Atgoffa 1  
(Student Loan non borrower Prompt 1)

VI. Cyflogai heb Fenthyciad Myfyriwr – Neges Atgoffa 2  
(Student Loan non borrower Prompt 2)

VII. Cyflogai heb Fenthyciad Ôl-raddedig – Neges Atgoffa 1  
(Postgraduate Loan non borrower Prompt 1)

VIII. Cyflogai heb Fenthyciad Ôl-raddedig – Neges Atgoffa 2  
(Postgraduate Loan non borrower Prompt 2).

Mae’n bwysig bod cyflogwyr yn stopio’r didyniadau yn unol â’r negeseuon atgoffa. 
Gallai hyn atal eu cyflogeion rhag ad-dalu gormod o’u Benthyciad Myfyriwr a/neu eu 
Benthyciad Ôl-raddedig.

Mae ein harweiniad i gyflogwyr ar GOV.UK ynghylch ad-daliadau Benthyciad 
Myfyriwr a Benthyciad Ôl-raddedig wedi’i ddiweddaru er mwyn cynnwys gwybodaeth 
am y negeseuon atgoffa hyn.

Trothwyon a chyfraddau Benthyciadau Myfyrwyr a Benthyciadau  
Ôl-raddedig Cynllun 1 a Chynllun 2 o 6 Ebrill 2019 ymlaen
Mae’r trothwyon ar gyfer Benthyciadau Myfyrwyr Cynllun 1 a Chynllun 2 yn cynyddu 
o fis Ebrill 2020 ymlaen.

Y trothwyon presennol ar gyfer blwyddyn dreth 2019/20 yw:

• Cynllun 1 – £18,935

• Cynllun 2 – £25,725

Mae’r Adran dros Addysg wedi cadarnhau y bydd y trothwyon yn cynyddu i’r symiau 
canlynol o 6 Ebrill 2020 ymlaen:

• Cynllun 1 – £19,390

• Cynllun 2 – £26,575

Bydd didyniadau Benthyciadau Myfyrwyr yn aros yr un fath ar gyfer benthyciadau 
Cynllun 1 a Chynllun 2, sef 9%.

Y trothwy presennol ar gyfer Benthyciadau Ôl-raddedig ar gyfer blwyddyn dreth 2019 
i 2020 yw £21,000.

Mae’r Adran dros Addysg wedi cadarnhau, o 6 Ebrill 2020 ymlaen, y bydd y trothwy 
yn aros yn £21,000 ar gyfer Benthyciadau Ôl-raddedig. Bydd enillion dros £21,000 yn 
cael eu cyfrifo ar 6%.

https://www.gov.uk/guidance/special-rules-for-student-loans
https://www.gov.uk/guidance/special-rules-for-student-loans
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Cyfraddau Tanwydd Ymgynghorol

Cyfraddau Tanwydd Ymgynghorol o 1 Medi 2019 ymlaen
Os oes gennych gyflogeion sy’n defnyddio car cwmni, sylwer bod rhai newidiadau 
wedi bod i’r Cyfraddau Tanwydd Ymgynghorol ers 1 Medi 2019. Nid oes unrhyw 
newid wedi bod i’r Gyfradd Drydanol Ymgynghorol ar gyfer ceir sy’n gwbl drydanol. 
Bydd y cyfraddau i gyd yn cael eu hadolygu’n rheolaidd, ac maent ar gael yma.

Eich dyletswyddau cofrestru awtomatig 
fel cyflogwr newydd
Mae’ch dyletswyddau cyfreithiol yn dechrau ar y diwrnod y mae’ch aelod cyntaf o staff 
yn dechrau gweithio. Gelwir hyn eich dyddiad cychwyn dyletswyddau. Mae’n rhaid i 
bob cyflogwr yn y DU gynnwys staff penodol mewn cynllun pensiwn yn y gweithle a 
thalu mewn iddo. Gelwir hyn yn ‘cofrestru awtomatig’.

Hyd yn oed os ydych o’r farn na fydd angen i chi roi eich staff mewn cynllun, 
fel cyflogwr bydd gennych ddyletswyddau o hyd. Mae ond yn cymryd munud i 
ddefnyddio twlsyn ar-lein y Rheoleiddiwr Pensiynau er mwyn deall yn gyflym yr hyn 
sydd angen i chi ei wneud a sut i gyflawni’ch dyletswyddau.

Fel cyflogwr newydd, bydd y Rheoleiddiwr Pensiynau yn ysgrifennu atoch ac yn anfon 
cod llythyren. Mae’n bwysig eich bod yn cadw’r cod llythyren yn ddiogel oherwydd 
bydd angen hwn arnoch i’ch helpu i gyflawni’ch dyletswyddau.

Os nad ydych yn gyflogwr, nid yw dyletswyddau cofrestru awtomatig yn berthnasol 
i chi. Gwiriwch a ydych yn bodloni’r meini prawf ar gyfer “nid yn gyflogwr” ar 
wefan y Rheoleiddiwr Pensiynau. Os ydych yn bodloni’r meini prawf, cysylltwch â’r 
Rheoleiddiwr Pensiynau cyn gynted â phosibl er mwyn rhoi gwybod iddo.

Pecynnau cymorth – helpu i leihau gwallau
Bydd cadw cofnodion cywir yn helpu i sicrhau y gellir anfon y data cywir i CThEM 
erbyn y dyddiadau cau a lleihau’r oedi wrth dalu.

Mae’n bosibl y byddwch am lawrlwytho’r pecyn cymorth ynghylch Cyfraniadau 
Yswiriant Gwladol a Thaliadau Statudol.

Mae’r pecyn cymorth yn cynnwys adrannau cynhwysfawr sy’n rhoi sylw i feysydd fel 
CYG Dosbarth 1 a thaliadau statudol.

Mae’r pecyn cymorth treuliau a buddiannau o gyflogaeth yn rhoi cymorth pellach 
i gyflogwyr. Mae’r pecyn cymorth yn cynnwys adrannau am: cerbydau, teithio, 
cynhaliaeth ac adloniant, biliau personol a defnyddio neu drosglwyddo asedau. Mae 
gennym hefyd adran newydd am drefniadau tâl opsiynol.

Mae’r pecynnau cymorth wedi’u cynllunio i helpu asiantau ac ymgynghorwyr, ond fe 
welwch eu bod yn ddefnyddiol i chi hefyd.

Tâl Treth Budd-dal Plant Incwm Uchel
Oes gennych unrhyw gyflogeion sydd ag incwm o dros £50,000? Mae’n bosibl y bydd 
yn rhaid iddynt dalu treth, sef ‘Tâl Treth Budd dal Plant Incwm Uchel’, os ydyn nhw 
neu eu partner yn cael Budd-dal Plant.

Gall rhoi gwybod i’ch cyflogeion am y Tâl Treth Budd-dal Plant Incwm Uchel eu helpu 
i ddeall beth yw eu rhwymedigaethau ac osgoi cael cosb.

Dylai cyflogeion sy’n ennill dros £50,000 wneud y canlynol:

• gwirio’u hincwm blynyddol naill ai ar eu P60 neu ar eu cyfrif treth personol

• cynnwys unrhyw fuddianau trethadwy, er enghraifft yswiriant meddygol, car 
cwmni neu lety, yn eu hincwm

• defnyddio’r gyfrifiannell treth Budd-dal Plant

• er mwyn osgoi cosb, dylent roi gwybod i CThEM, cofrestru ar gyfer Hunanasesiad, 
cyflwyno Datganiad 2018 i 2019 cyn 31 Ionawr 2020 a thalu’r hyn sy’n ddyledus.

Mae Budd-dal Plant yn parhau i fod yn fudd-dal cyffredinol. Mae’n bwysig fod 
rhieni’n llenwi ffurflen hawlio Budd-dal Plant fel nad ydynt yn colli allan ar gredydau 
Yswiriant Gwladol, sy’n helpu i amddiffyn eu Pensiwn y Wladwriaeth.

Gallant ddewis peidio â hawlio taliadau Budd-dal Plant fel na fyddant yn gorfod talu’r 
tâl treth, ond byddant yn dal i gael credydau Yswiriant Gwladol. Darllenwch  
yr arweiniad ynghylch dod â Budd-dal Plant i ben i gael rhagor o wybodaeth.

https://www.gov.uk/government/publications/advisory-fuel-rates
https://www.thepensionsregulator.gov.uk/en/employers/new-employers?utm_source=hmrc&utm_medium=organicpost&utm_campaign=261_ae_Q3_newemployers&utm_term=employers&utm_content=new_employers
https://www.thepensionsregulator.gov.uk/cy/cyflogwyr/beth-os-nad-oes-gennyf-unrhyw-staff
https://www.thepensionsregulator.gov.uk/cy/cyflogwyr/beth-os-nad-oes-gennyf-unrhyw-staff
https://www.thepensionsregulator.gov.uk/cy/cyflogwyr/beth-os-nad-oes-gennyf-unrhyw-staff
https://www.gov.uk/government/publications/hmrc-national-insurance-contributions-and-statutory-payments-toolkit
https://www.gov.uk/government/publications/hmrc-national-insurance-contributions-and-statutory-payments-toolkit
https://www.gov.uk/government/publications/hmrc-expenses-and-benefits-from-employment-toolkit-2013-to-2014
https://www.gov.uk/child-benefit-tax-calculator
https://www.gov.uk/tal-treth-budd-dal-plant/dod-ch-budddal-plant-i-ben
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Talebau Gofal Plant

Talebau Gofal Plant wedi’u pentyrru
Rydym yn ymwybodol bod yna rai cyflogeion sydd â phentyrrau sylweddol o dalebau 
na allant eu gwario oherwydd bod eu hamgylchiadau wedi newid.

Disgwyliwn i gyflogwyr sicrhau bod cyflogeion yn gwybod faint mewn talebau sydd 
ganddynt, ac am unrhyw delerau y mae cyflogwyr neu ddarparwyr talebau wedi’u 
gosod ynglŷn â thalebau sy’n dod i ben. Yn aml, ymddengys bod cyflogeion yn 
anghofio’r telerau y gwnaethant ymrwymo iddynt, ac efallai y bydd angen atgoffa’r 
rheini sy’n dal i fod yn rhan o’r cynllun talebau.

Mae hyn er mwyn osgoi sefyllfa lle bo gan gyflogeion bentyrrau o dalebau heb eu 
defnyddio. Mae cwestiwn 4 yn y Cwestiynau Cyffredin isod yn rhoi manylion am y 
broses, a’r posibilrwydd, o ad-dalu talebau heb eu defnyddio.

Talebau Gofal Plant a Gofal Plant sy’n Rhydd o Dreth
Cwestiynau Cyffredin

Gwelwch isod atebion i rai o’r cwestiynau cyffredin a gawn am dalebau gofal plant 
a Gofal Plant sy’n Rhydd o Dreth. Os ydych yn gweithredu cynllun talebau, mae’n 
egluro’r hyn y bydd angen i chi, fel cyflogwr, ei wneud mewn rhai sefyllfaoedd, yn 
ogystal â rhoi rhywfaint o wybodaeth gyffredinol i chi ei throsglwyddo i’ch cyflogeion.

1. A all cyflogeion barhau i ymuno â’r cynllun talebau?

Na allant. Cafodd cynlluniau talebau gofal plant eu cau i ymgeiswyr newydd ym mis 
Hydref 2018. Efallai y bydd rhai cyflogeion yn gymwys i gael Gofal Plant sy’n Rhydd 
o Dreth yn lle hynny. Gallant ddod o hyd i ragor wybodaeth am holl gymorth gofal 
plant y Llywodraeth ar y wefan Dewisiadau Gofal Plant.

2. Roedd cyflogai’n arfer cael talebau gofal plant; fodd bynnag, gadawodd y cynllun  
o blaid Gofal Plant sy’n Rhydd o Dreth a rhoddodd wybod i’w gyflogwr ar y pryd. 
A all ddychwelyd i’r cynllun talebau?

Na all. Os yw wedi rhoi gwybod i’w gyflogwr ei fod am roi’r gorau i gael talebau, ni 
all ddychwelyd i’r cynllun talebau. Gall ddefnyddio unrhyw dalebau sydd ganddo cyn 
iddo hawlio am Ofal Plant sy’n Rhydd o Dreth er mwyn talu am ofal plant.

3. Mae busnes wedi’i gymryd drosodd gan gwmni newydd. A all cyflogai yn y busnes 
hwnnw gael talebau o hyd/a all ddechrau cael talebau?

Os yw’n symud cyflogwyr o dan drosglwyddiad busnes a gwmpesir gan Drosglwyddo 
Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) (TUPE), mae ei delerau ac amodau cyflogaeth yn 
aros yr un fath.

Os oedd yn rhan o gynllun talebau ar neu cyn 4 Hydref 2018 ac mae’n agored i TUPE, 
gall ymuno â chynllun talebau gofal plant presennol ei gyflogwr newydd, os yw’r 
cyflogwr yn cynnig un.

4. A all talebau gofal plant gael eu had-dalu?

Mae’r broses o ad-dalu talebau heb eu defnyddio yn ôl disgresiwn y cyflogwr, a 
bydd yn dibynnu ar drefniadau cytundebol y cynllun. Os bydd cyflogwr yn gwneud 
ad-daliad i’r cyflogai, bydd angen i’r cyflogwr ddidynnu treth TWE a chyfraniadau 
Yswiriant Gwladol cyn gwneud yr ad-daliad i gyflogeion. Mae hyn yn berthnasol i 
gyflogeion presennol a blaenorol.

Os nad yw’r cwmni’n bodoli mwyach, gall darparwr y daleb ad-dalu’r cyflogai’n 
uniongyrchol. Bydd hyn yn dibynnu ar y contract rhwng y cwmni a’r darparwr talebau.

Er mwyn osgoi sefyllfa lle na all cyflogeion gael ad-daliad ar dalebau presennol, rydym 
yn annog rhieni i ddefnyddio’u talebau gofal plant ar ofal plant cymwys yn lle eu 
pentyrru.

5. Mae cyflogai wedi cymryd seibiant o’i gynllun talebau, a all ddechrau cael talebau 
eto?

Gall, os nad yw wedi newid swyddi ers 4 Hydref 2018, heb ddweud wrth ei gyflogwr 
am beidio â rhoi talebau gofal plant iddo oherwydd ei fod wedi ymuno â Gofal Plant 
sy’n Rhydd o Dreth, a heb gael taleb o gynllun ei gyflogwr o fewn y 52 wythnos 
ddiwethaf.

6. Sut mae cyflogai’n gwybod a fydd yn well ei fyd gyda thalebau gofal plant neu Ofal 
Plant sy’n Rhydd o Dreth?

Mae cyfrifiannell gofal plant ar y wefan Dewisiadau Gofal Plant. Bydd hyn yn ei helpu 
i benderfynu pa gynllun sydd orau i weddu i’w hamgylchiadau.

7. Mae cyflogai’n cael talebau gofal plant ar hyn o bryd ac mae eisiau gwneud cais am 
30 awr o ofal plant sy’n rhad ac am ddim yn unig. A all wneud hyn heb roi’r gorau 
i gael talebau?

Gall. Gall hawlio 30 awr o ofal plant sy’n rhad ac am ddim ar yr un pryd â hawlio 
talebau Gofal Plant.

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch cael help gyda Chostau Gofal Plant i’w chael yma.

https://www.childcarechoices.gov.uk/
https://www.childcarechoices.gov.uk/
https://www.childcarechoices.gov.uk/
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Buddiannau Pitw

Buddiannau Pitw – Byddwch chi a’ch cyflogeion yn elwa os byddwch yn eu 
rhoi a’u cofnodi’n gywir
A oeddech yn gwybod bod y rheolau ynghylch eithriad rhag treth a CYG ar gyfer 
Buddiannau Pitw yn berthnasol wrth ddarparu ‘buddiant’ i gyflogeion?

Gall buddiant ymwneud â darparu un eitem/digwyddiad, neu ddarparu cyfres o 
eitemau/digwyddiadau, sydd, gyda’i gilydd, yn gyfystyr â buddiant sengl.

Edrychwch ar Enghraifft D yn y Llawlyfr Incwm o Gyflogaeth yn EIM21865:  
Mae Cyflogwr D yn rhoi cerdyn rhodd i gyflogai sy’n costio £10 i’r cyflogwr i’w roi. 
Mae’r cyflogwr yn ychwanegu at y cerdyn rhodd ar 7 achlysur arall, am gost o  
£10 ar bob achlysur. Er bod y buddiant yn cael ei ychwanegu ar achlysuron gwahanol,  
un buddiant sydd wrth ddarparu’r cerdyn rhodd. £80 yw cyfanswm y gost i’r cyflogwr 
o roi’r buddiant dros y cyfnod cyflogaeth. Felly, nid yw’r buddiant wedi’i eithrio fel 
buddiant pitw.

Fel y gallwch weld, gall yr hyn a allai ymddangos yn sawl buddiant unigol fod yn 
fuddiant sengl a roddir dros y flwyddyn dreth.

Bydd hyn yn eich helpu i ddeall beth yw ‘buddiant’ o dan y rheolau buddiannau pitw.

Tocynnau tymor
Enghraifft arall yw tocyn tymor i glwb pêl-droed (lle mae cost y tocyn ar gyfartaledd 
yn £40 y gêm).

Os ydych yn rhoi’r tocyn i’ch cyflogai i’w ddefnyddio unwaith yn ystod blwyddyn 
dreth, yna mae’r buddiant hwnnw’n bitw ac nid yw’n drethadwy o dan y rheolau.

Fodd bynnag, os yw’r un cyflogai’n defnyddio’r tocyn tymor ddwywaith neu fwy yn ystod 
blwyddyn, mae’r buddiant o ddefnyddio’r tocyn yn fuddiant sengl ac nid yw’n bitw.

Sylwer:

• darpariaeth y defnydd hwnnw yw’r hyn sy’n ei wneud yn fuddiant.

• unwaith y bydd cost y ddarpariaeth yn fwy na £50, nid yw’n gymwys i gael ei 
heithrio fel buddiant pitw mwyach.

Mae gwallau hefyd yn codi o ran rhoi adloniant dro ar ôl tro i staff cysylltiedig, neu 
ddefnyddio gwasanaethau drwy apiau megis rhoi a thalu am dacsis.

Mae rhagor o enghreifftiau eraill a fydd yn eich helpu i ddeall yr eithriad a sut i’w 
gymhwyso i’w cael yn y Llawlyfr Incwm o Gyflogaeth (EIM 21864 i EIM 21871 yn 
gynhwysol).

Talu am offer ffitrwydd
Mae yna gynlluniau ar gael i helpu cyflogwyr i annog cyflogeion i wella eu lles lle 
mae’r cyflogwr yn talu rhywfaint o gytundeb cyllid ar eitemau amrywiol fel bandiau 
ffitrwydd neu feiciau, neu’r costau cyfan. Mae rhai o’r cynlluniau hyn yn honni nad 
ydynt yn drethadwy i’r cyflogai, ac felly’n ffordd gost-effeithiol i gyflogwyr hyrwyddo 
ffordd iachach o fyw i’w cyflogeion.

Fodd bynnag, ceir adegau pan ddylai’r cynlluniau hyn gael eu hystyried yn enillion:

• pan fo'r cynlluniau yn ei gwneud yn ofynnol i’r cyflogai ymrwymo i gytundeb cyllid 
trydydd parti er mwyn cael ased (megis band ffitrwydd neu feic), ac

• pan fo'r cyflogwr yn gwneud taliadau i dalu am gyfran o’r ad-daliadau, neu’r cyfan, 
yn seiliedig ar lwyddiant y cyflogai.

Yn yr achosion hyn dylai’r cyflogwr ddidynnu Treth Incwm a Chyfraniadau Yswiriant 
Gwladol Dosbarth 1 a’u talu i CThEM yn y modd arferol drwy TWE.

I gael rhagor o wybodaeth am fodloni rhwymedigaeth ariannol cyflogai, gweler ein 
harweiniad: Expenses and benefits: personal bills.

Yn ogystal, mae arweiniad mwy manwl yn y Llawlyfr Incwm o Gyflogaeth.

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/employment-income-manual/eim21865
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/employment-income-manual/eim21864
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/employment-income-manual/eim21864
https://www.gov.uk/expenses-and-benefits-personal-bills
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/employment-income-manual/eim00580

