T239

Awdurdodi Cynrychiolydd
Cynrychiolydd yw unrhyw un y mae arnoch eisiau iddo eich cynrychioli mewn achos yn y tribiwnlys treth.
Bydd eich cynrychiolydd yn ymdrin â phob gohebiaeth a gall ddod gyda chi i’r achos i siarad ar eich rhan.
Nid oes angen llenwi’r ffurflen hon os yw eich cynrychiolydd yn gyfreithiwr neu’n fargyfreithiwr sy’n
gweithio yng Nghymru, Lloegr neu Ogledd Iwerddon, neu os yw’n gyfreithiwr neu’n adfocad sy’n gweithio
yn yr Alban.
Eich enw
Os yw eich achos yn mynd yn ei flaen ar hyn o bryd rhowch gyfeirnod yr achos

Rwy’n awdurdodi fy nghynrychiolydd i weithredu ar fy rhan yn yr apêl
hwn.

Rhoir awdurdod ar
gyfer yr apêl hwn
yn unig. Nid yw’n
berthnasol i achosion tribiwnlys eraill
y mae a wneloch â
hwy.

Enw’r cynrychiolydd

Cyfeiriad y cynrychiolydd

Côd post
E-bost

Os byddwch yn
penodi cynrychiolydd,
bydd y tribiwnlys
treth yn ysgrifennu
at y cynrychiolydd
yn hytrach na’n
uniongyrchol atoch
chi. Mae’n rhaid
ichi ddweud wrth
y tribiwnlys cyn
gynted ag y bydd eich
cynrychiolydd yn rhoi’r
gorau i weithredu ar
eich rhan.

Cyfeirnod y cynrychiolydd (os yw’n hysbys)

Os ydych yn apelio ar ran cwmni, mae gofyn i un o gyfarwyddwyr y cwmni lofnodi’r ffurflen hon.

Llofnod

Printiwch eich enw
Dyddiad
Swydd a ddelir
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Dychwelwch eich ffurflen wedi ei
llenwi i’r cyfeiriad hwn:
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd
EM Tribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr
Treth)
Blwch Post 16972
Birmingham
B16 6TZ
E-bost: taxappeals@justice.gov.uk
Oriau agor y swyddfa 9am to 5pm
Ffôn: 0300 123 1024
Gwefan: www.gov.uk/tax-tribunal
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Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn prosesu gwybodaeth
bersonol amdanoch chi yng nghyd-destun achosion tribiwnlys.
I gael manylion am y safonau yr ydym 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.
.

