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Annwyl Alistair, 

Y BIL TRETH TRAFODIADAU TIR A GWRTHWEITHIO OSGOI TRETHI DATGANOLEDIG 

(CYMRU) 

Diolch i chi am ymddangos gerbron y Pwyllgor Cyllid yr wythnos ddiwethaf. Roedd 

eich profiad chi o safbwynt Deddf Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (yr Alban) yn 

werthfawr i ni wrth ystyried y Bil sydd ger ein bron ar hyn o bryd yng Nghymru. 

Yn ystod y sesiwn, soniais y byddai'n ddefnyddiol ceisio eich barn yn ysgrifenedig 

ar nifer o feysydd ychwanegol. Gan hynny, byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar am 

ymateb ysgrifenedig gennych ynghylch y materion hyn. 

O ran y berthynas rhwng Llywodraeth yr Alban a Chyllid yr Alban, byddai’n 

ddefnyddiol gwybod faint o arweiniad y mae’r Llywodraeth yn ei roi i Gyllid yr 

Alban, ac a yw’r pwerau hyn i roi arweiniad yn cyfyngu ar allu Cyllid yr Alban i 

gyflawni ei swyddogaethau mewn unrhyw ffordd. 

O ran y darpariaethau rhyddhad yn neddfwriaeth yr Alban, byddai’r Pwyllgor yn 

ddiolchgar pe gallech amlinellu’r rhesymau dros gyfyngu'r rhyddhad ar gyfer is-

werthiant o'i gymharu â chyfundrefn treth dir y dreth stamp, y sail resymegol ar 

gyfer addasu'r rhyddhad o ran caffaeliadau ac anheddau lluosog i ddarparu lefelau 

gwahanol o ryddhad o'i gymharu â chyfundrefn treth dir y dreth stamp, a'r broses 

ar gyfer asesu effaith gwahaniaethau o'r fath.  

Byddai hefyd yn ddefnyddiol pe gallech amlinellu'r rhesymeg dros ailadrodd y 

rheolau o ran hysbysu am drafodiadau trethadwy yn hytrach na'u ehangu, ac 



 

 

unrhyw wersi a ddysgwyd wrth benderfynu ar y ffordd orau i ddarparu arweiniad i 

drethdalwyr ac asiantau. 

Yn olaf, yn ystod y sesiwn dystiolaeth byddwch yn cofio i chi gytuno i ddarparu  

nodyn i'r Pwyllgor yn egluro: 

 pam mae costau sefydlu Refeniw yr Alban yn uwch na'r amcangyfrif 

gwreiddiol; a 

 sut y mae darpariaethau sy'n ymwneud â'r weithdrefn gadarnhaol dros dro 

ar gyfer gosod cyfraddau a bandiau yn cael eu cynnwys yn Neddf 

Trafodiadau Tir ac Adeiladau (yr Alban) 2013. 

 

Byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar iawn i gael y wybodaeth hon erbyn 21 Hydref os 

yn bosibl, fel y gellid ei hystyried cyn ein sesiwn dystiolaeth olaf ar y Bil. 

Diolch unwaith eto am roi o'ch amser i gyfarfod â'r Pwyllgor, mae eich cymorth 

wedi bod yn ddefnyddiol iawn. 

Yn gywir 
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