
Treth trafodiadau tir: 
ffurflen bapur

Defnyddiwch y ffurflen hon i gyflwyno 
ffurflen Treth Trafodiadau Tir (TTT)  
os ydych chi’n:

• Llenwi eich ffurflen dreth heb gyfreithiwr na 
thrawsgludydd

• Sefydliad nad oes ganddo gyfrif treth ar-lein 
gydag Awdurdod Cyllid Cymru (ACC)

Os ydych chi’n sefydliad, mae’n gyflymach i 
ffeilio ar-lein. Ewch i:  
llyw.cymru/ffeilior-dreth-trafodiadau-tir-ar-lein

Cyn i chi ddechrau

I gael cymorth ynglŷn â sut i lenwi’ch ffurflen, 
ewch i:  
llyw.cymru/ffeilior-dreth-trafodiadau-tir-ar-lein 
Os oes mwy na dau brynwyr, dau werthwr neu 
ddau eiddo/tir, bydd angen i chi lenwi ffurflenni 
ychwanegol. Lawrlwythwch yma:  
llyw.cymru/ffurflen-bapur-ar-gyfer-y-dreth-
trafodiadau-tir

Sut i lenwi’r ffurflen hon

• Gallwch deipio neu ysgrifennu mewn blwch
• Wrth ysgrifennu, defnyddiwch inc du a 

PHRIFLYTHRENNAU
• Os byddwch yn gwneud camgymeriad, 

croeswch ef allan ac ail-ysgrifennwch
• Rhowch eich ffigurau mewn punnoedd cyfan, 

wedi’u talgrynnu i’r bunt agosaf. Heblaw 
am gwestiynau 74 i 79 ac 87, mae angen 
i’r rhain fod yn ffigurau union, gan gynnwys 
ceiniogau.

Gwneud eich taliad

Ar ôl i chi gyflwyno’ch ffurflen, bydd angen i chi 
dalu unrhyw dreth sy’n ddyledus.  
I weld sut i dalu, ewch yma:  
llyw.cymru/sut-i-dalu-treth-trafodiadau-tir
Gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell ar-lein i’ch 
helpu i amcangyfrif faint o dreth y bydd  
angen i chi ei thalu:  
llyw.cymru/cyfrifiannell-treth-trafodiadau-tir

Angen cymorth?

• Ffoniwch ein desg gymorth ar 03000 254 
000, o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am - 
4.30pm

• Defnyddiwch ein ffurflen cysylltu â ni ar-lein:  
llyw.cymru/awdurdod-cyllid-cymru/cysylltwch-a-ni

Ble i anfon eich ffurflen dreth

Anfonwch eich ffurflen wedi’i chwblhau a’ch 
taliad at:
Awdurdod Cyllid Cymru
Blwch Post 110
Pontypridd
CF37 9EH

http://llyw.cymru/ffeilior-dreth-trafodiadau-tir-ar-lein
http://llyw.cymru/ffeilior-dreth-trafodiadau-tir-ar-lein
https://gov.wales/land-transaction-tax-return-guidance
http://llyw.cymru/ffurflen-bapur-ar-gyfer-y-dreth-trafodiadau-tir
http://llyw.cymru/ffurflen-bapur-ar-gyfer-y-dreth-trafodiadau-tir
http://llyw.cymru/cyfrifiannell-treth-trafodiadau-tir
http://llyw.cymru/awdurdod-cyllid-cymru/cysylltwch-a-ni
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1. Enw asiant y prynwr

2. Cyfeiriad asiant y prynwr

Cod post  Gwlad

3. Rhif ffôn asiant y prynwr  4. Rhif cyfeirnod achos asiant y prynwr

1. Gwybodaeth am Asiant y Prynwr
Llenwch yr adran hon os ydych chi’n cynrychioli’r prynwr. Os chi yw’r prynwr mae angen i chi 
lenwi; adran 2a os ydych chi’n unigolyn neu 2b os ydych chi’n sefydliad.

2a. Gwybodaeth am y prynwr (Unigolion)

Os yw’r prynwr yn sefydliad, peidiwch â llenwi’r adran hon; ewch yn syth i adran 2b.

Gwybodaeth am y prynwr ychwanegol

5. Teitl

Mr           Mrs           Miss           Ms           Dr 

Yr Athro         Mae’n well gen i beidio dweud

Arall (nodwch)   

6. Enw cyntaf y prynwr

7. Cyfenw’r prynwr

8. Cyfeiriad y prynwr
Dyma brif gartref y prynwr o’r dyddiad  
y mae’r trafodiad yn dod i rym.

Cod post

Gwlad

9. Dyddiad geni D D M M B B B B

Teitl

Mr           Mrs           Miss           Ms           Dr 

Yr Athro         Mae’n well gen i beidio dweud

Arall (nodwch)   

Enw cyntaf y prynwr

Cyfenw’r prynwr

Cyfeiriad y prynwr
Dyma brif gartref y prynwr o’r dyddiad  
y mae’r trafodiad yn dod i rym.

Cod post

Gwlad

Dyddiad geni D D M M B B B B
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15. Enw’r sefydliad

16. Enw masnachu’r sefydliad

Enw’r sefydliad

Enw masnachu’r sefydliad

10. Rhif ffôn

11. Rif Yswiriant Gwladol

Os nad oes gennych rif Yswiriant Gwladol, 
mae’n rhaid i chi ateb cwestiwn 12.  
Os llenwoch y blwch Rhif Yswiriant Gwladol,  
ewch i gwestiwn 13. Peidiwch â defnyddio  
rhif Yswiriant Gwladol dros dro.

12. Dull adnabod:

Pasbort                                   Trwydded yrru   

Cerdyn Adnabod                               ID Card

Arall     

Arall (nodwch)

Rhif cyf. adnabod

Gwlad y cofrestriad

13. A yw’r prynwr yn gweithredu fel  
 ymddiriedolwr?  
 Ticiwch un blwch yn unig

Ydy            Nac ydy   

14. A oes cysylltiad rhwng y prynwr a’r gwerthwr?  
 Ticiwch un blwch yn unig

Oes           Nac oes    

Rhif ffôn

Rif Yswiriant Gwladol

Os nad oes gennych rif Yswiriant Gwladol, 
mae’n rhaid i chi ateb cwestiwn 12.  
Os llenwoch y blwch Rhif Yswiriant Gwladol,  
ewch i gwestiwn 13. Peidiwch â defnyddio  
rhif Yswiriant Gwladol dros dro.

Dull adnabod:

Pasbort                                   Trwydded yrru   

Cerdyn Adnabod                               ID Card

Arall     

Arall (nodwch)

Rhif cyf. adnabod

Gwlad y cofrestriad

A yw’r prynwr yn gweithredu fel  
ymddiriedolwr?  
Ticiwch un blwch yn unig

Ydy            Nac ydy   

A oes cysylltiad rhwng y prynwr a’r gwerthwr?  
Ticiwch un blwch yn unig

Oes           Nac oes    

2b. Gwybodaeth am y prynwr (Sefydliadau) 
Nid oes angen llenwi’r adran hon os llenwoch adran 2a fel unigolyn.

2a. Gwybodaeth am y prynwr (Unigolion) (parhad)

Gwybodaeth am y prynwr ychwanegol

Gwybodaeth am y prynwr ychwanegol
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17. Cyfeiriad y sefydliad

Cod post

Gwlad

Ffôn

18.  A yw’r cwmni wedi ei leoli yn y Deyrnas 
Unedig? Ticiwch un blwch yn unig

Ydy               Nac ydy   

19. Rhif cofrestru Tŷ’r Cwmnïau, lle bo’n 
berthnasol

20. Rhif TAW, os yw hynny’n berthnasol

Os ateboch naill ai gwestiwn 19 neu gwestiwn 20, 
anwybyddwch gwestiwn 21; ewch i gwestiwn 22.

21. Dull adnabod      

Cyfeirnod treth unigryw    

Cyfeirnod treth unigryw’r bartneriaeth/
ymddiriedolaeth               

Rhif Elusen    

Rhif cyf. adnabod

Gwlad y 
cofrestriad

22. A yw’r prynwr yn gweithredu fel 
ymddiriedolwr?  
Ticiwch un blwch yn unig

Ydy            Nac ydy    

23. A oes cysylltiad rhwng y prynwr a’r gwerthwr?  
Ticiwch un blwch yn unig

Oes            Nac oes   

Cyfeiriad y sefydliad

Cod post

Gwlad

Ffôn

A yw’r cwmni wedi ei leoli yn y Deyrnas 
Unedig? Ticiwch un blwch yn unig

Ydy               Nac ydy   

Rhif cofrestru Tŷ’r Cwmnïau,  
lle bo’n berthnasol

Rhif TAW, os yw hynny’n berthnasol

Os ateboch naill ai gwestiwn 19 neu gwestiwn 20, 
anwybyddwch gwestiwn 21; ewch i gwestiwn 22.

Dull adnabod            

Cyfeirnod treth unigryw    

Cyfeirnod treth unigryw’r bartneriaeth/
ymddiriedolaeth               

Rhif Elusen    

Rhif cyf. adnabod

Gwlad y 
cofrestriad

A yw’r prynwr yn gweithredu fel  
ymddiriedolwr?  
Ticiwch un blwch yn unig

Ydy            Nac ydy    

A oes cysylltiad rhwng y prynwr a’r gwerthwr?  
Ticiwch un blwch yn unig

Oes            Nac oes   

2b. Gwybodaeth am y prynwr (Sefydliadau) (parhad)

Gwybodaeth am y prynwr ychwanegol



28. Enw’r sefydliad

29. Enw masnachu’r sefydliad

30. Cyfeiriad y sefydliad

Enw’r sefydliad

Enw masnachu’r sefydliad

Cyfeiriad y sefydliad

3b. Gwybodaeth am y gwerthwr (Sefydliadau)
“Nid oes angen llenwi’r adran hon os gwnaethoch lenwi adran 3a, gan fod yr unigolyn yn werthwr. 
Os oes mwy nag un gwerthwr o ddau fath gwahanol (unigolyn a sefydliad) bydd angen i chi 
gwblhau’r adran hon a 3a.
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24. Teitl

Mr            Mrs           Miss           Ms           Dr

Yr Athro          Mae’n well gen i beidio dweud

Arall (nodwch)   

25. Enw cyntaf y gwerthwr

26. Cyfenw’r gwerthwr

27. Cyfeiriad y gwerthwr

Dyma brif gartref y gwerthwr o’r dyddiad  
y mae’r trafodiad yn dod i rym.

Cod post

Gwlad

Teitl

Mr            Mrs           Miss           Ms           Dr

Yr Athro          Mae’n well gen i beidio dweud

Arall (nodwch)   

Enw cyntaf y gwerthwr

Cyfenw’r gwerthwr

Cyfeiriad y gwerthwr

Dyma brif gartref y gwerthwr o’r dyddiad  
y mae’r trafodiad yn dod i rym.

Cod post

Gwlad

3a. Gwybodaeth am y Gwerthwr (Unigolion)
Os yw’r gwerthwr yn sefydliad, peidiwch â llenwi’r adran hon; ewch yn syth i adran 3b.

Gwybodaeth am y gwerthwr ychwanegol

Gwybodaeth am y gwerthwr ychwanegol
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Cod post

Gwlad

Ffôn

Cod post

Gwlad

Ffôn

3b. About the Seller (Organisations) (Continued)

Gwybodaeth am y gwerthwr ychwanegol

3c. Gwybodaeth am Asiant y Gwerthwr
Os nad oes gan y gwerthwr asiant, peidiwch â llenwi’r adran hon; ewch i adran 4.

31. Enw asiant y gwerthwr

32. Cyfeiriad asiant y gwerthwr

Cod post         Gwlad   

33. Cyfeiriad y tir sy’n cael ei brynu

Cod post         Gwlad  

34.  Disgrifiad o leoliad y tir 
(llenwch hwn os nad oes cyfeiriad post. Mae’n rhaid i chi gyflwyno cynllun map i’r Swyddfa Brisio 
ar gyfer yr holl drafodiadau sy’n cynnwys tir heb gyfeiriad post. Am ragor o gyfarwyddiadau, 
trowch at y nodiadau cymorth a’r canllawiau)

35. Awdurdod lleol

36. Cyfeirnod unigryw’r eiddo  
 (os yn wybyddus)

37. Rhif/Rhifau’r teitl

4. Gwybodaeth am y tir



38. A yw hwn yn drafodiad croes-deitl Cymru-Lloegr? Ticiwch un blwch yn unig        Ydy        Nac ydy   
Os ateboch “Nac ydy”, ewch ymlaen i gwestiwn 40.

39. Cyfanswm y gydnabyddiaeth am gyfanswm y teitl:

40.  A yw hwn yn dir amaethyddol neu ddatblygu? Ticiwch un blwch yn unig         Ydy        Nac ydy   
Os ateboch “Nac ydy”, ewch ymlaen i gwestiwn 42 ar y dudalen nesaf.

41a. Beth yw arwynebedd y tir?

41b. Beth yw’r uned fesur a ddefnyddir yn 41a?                      Metrau sgwâr            Hectarau 
   Ticiwch un blwch yn unig

42.  A oes unrhyw fwynau neu hawliau mwynau wedi eu cadw’n ôl yng ngweithredoedd y teitl?           
Ticiwch un blwch yn unig            Oes  Nac oes 

43.  A yw unrhyw dir yn cael ei gyfnewid neu ei ran-gyfnewid?                    Oes        Nac oes 
Ticiwch un blwch yn unig            

 Os ateboch “nac oes”, ewch ymlaen i gwestiwn 45 yn adran 5.
44. Cyfeiriad y tir a ran-gyfnewidiwyd

Cod post                  Gwlad
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4. Gwybodaeth am y tir (parhad)

45. Pa fath o drafodiad trethadwy yw hwn? Ticiwch un blwch yn unig
 a. Preswyl [prif gyfraddau a chyfraddau uwch]            b. Amhreswyl     
 c. Defnydd cymysg   
Sefydliadau: Os ateboch chi (a) yng nghwestiwn 45 ac mae o leiaf un o’r prynwyr yn sefydliad, 
gallwch hepgor cwestiwn 47 ac yna mynd yn syth at gwestiwn 49, gan hepgor cwestiwn 48.

Unigolion: Os ateboch chi (a) a’ch bod yn unigolyn, rhaid i chi ateb cwestiwn 46.  
Os ydych yn ateb “ydy” i hwn, ewch i gwestiwn 48. Os ydych yn ateb “nac ydy”, ewch i gwestiwn 49.

46. A yw hwn yn eiddo preswyl cyfraddau uwch (Er enghraifft, ail gartrefi / eiddo prynu i osod, ac ati)? 

 Ydy             Nac ydy

Os ateboch “na”, ewch ymlaen i gwestiwn 49.

47. Does the residential property include a dwelling?            Ydy  Nac ydy

48.  Ydych chi’n rhagweld y byddwch chi’n hawlio’r gyfradd uwch yn ôl o fewn 3 blynedd  
ar y trafodiad hwn?  
Ticiwch un blwch yn unig             Ydw        Nac ydw  

5. Gwybodaeth am y trafodiad

£



49. Pa fath o drafodiad yw hwn? Ticiwch un blwch yn unig
 a. Trawsgludiad/trosglwyddiad rhydd-ddaliad      b. Dyfarnu les (newydd neu amnewid)   
 c. Aseiniad neu fath arall o les      d. Arall    

50.  A yw’r gydnabyddiaeth gyfan ar gyfer y trafodiad yn cynnwys TAW? Ticiwch un blwch yn unig
 Ydy                  Nac ydy  

Os ateboch “Nac ydy”, ewch ymlaen i gwestiwn 52.

51. Cyfanswm y TAW a dalwyd

52. Pa fath o gydnabyddiaeth sydd yma? Ticiwch bob blwch perthnasol
 Arian parod                   Dyledion                      Gwaith adeiladu      Cyflogaeth
 Tir arall                 Cyfranddaliadau (wedi eu rhestru)             Cyfranddaliadau (heb eu rhestru) 
 Gwasanaethau         Arall (Er enghraifft, gwerth ar y farchnad)        Cydnabyddiaeth ddibynnol
53. A yw’r trafodiad hwn yn rhan o werthiant busnes? Ticiwch un blwch yn unig
 Ydy           Nac ydy  

Os ateboch “Nac ydy”, ewch ymlaen i gwestiwn 57 ar y dudalen nesaf.

54. A yw’r trafodiad hwn yn cynnwys materion nad ydyn nhw’n daladwy i’r Dreth Trafodiadau Tir?  
 Ticiwch un blwch yn unig
 Ydy           Nac ydy  

55. Nodwch unrhyw faterion nad ydyn nhw’n daladwy i’r Dreth Trafodiadau Tir.
 Stoc                        Ewyllys da                 Celfi a nwyddau y gellir eu symud                Arall

56.  Swm y gydnabyddiaeth a roddwyd rydych chi wedi ei neilltuo i faterion heblaw am drafodiad y tir. 
Dyma’r asedau nad ydyn nhw’n daladwy oherwydd nad ydyn nhw’n berthnasol i’r Dreth 
Trafodiadau Tir.

57. Beth oedd y budd a drosglwyddwyd neu a grëwyd? Ticiwch un blwch yn unig
 Les i breswylydd neu â meddiant gwag a heb rent tir neu rent enwol  
 Rhydd-ddaliad yn amodol ar les neu denantiaeth
 Rhydd-ddaliad gydag un neu ragor o brydlesau a phob un â rhent tir neu enwol
 Rhydd-ddaliad â meddiant gwag 
 Lesddaliad yn amodol ar les/lesoedd i breswylydd 
 Lesddaliad hir ar rent tir neu rent enwol gyda meddiant gwag
 Arall   

58.  A oes cyfyngiadau, cyfamodau neu amodau sy’n effeithio ar werth y budd a drosglwyddwyd  
neu a roddwyd? Ticiwch un blwch yn unig           Oes Nac oes

 Os ateboch “oes”, nodwch y rheswm yn y blwch.
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£

5. Gwybodaeth am y Trafodiad (Parhad)

£
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59. A yw’r trafodiad yn unol â chytundeb opsiwn blaenorol?                    Ydy        Nac ydy    
 Ticiwch un blwch yn unig               
60. Oes gennych chi opiniwn treth gan Awdurdod Cyllid Cymru ar gyfer y trafodiad hwn?   
      Ticiwch un blwch yn unig             Oes        Nac oes 

Os ateboch “oes”, nodwch rif cyfeirnod yr opiniwn treth.

61. A yw’r trafodiad hwn yn un o nifer o drafodiadau eraill yn rhywle arall yn y Deyrnas Unedig,  
 ond y tu allan i Gymru? Ticiwch un blwch yn unig
 Ydy            Nac ydy  

62. A yw’r trafodiad hwn yn gysylltiedig ag unrhyw un arall? Ticiwch un blwch yn unig  Ydy       Nac ydy    

Os ateboch “Nac ydy”, ewch ymlaen i gwestiwn 66.

63.  Beth yw’r gydnabyddiaeth gyfan neu’r gwerth mewn arian neu gyfwerth ariannol,  
yn cynnwys y TAW a dalwyd, ac eithrio rhent ar gyfer yr holl drafodiadau cysylltiedig?

64. Beth yw UTRN y trafodiad(au) cysylltiedig?

65.  Beth yw cyfanswm NPV y rhent taladwy dros  
gyfnodau’r holl lesoedd cysylltiedig i’r bunt agosaf?

66.  A oes unrhyw ran o’r gydnabyddiaeth, ac eithrio rhent, yn dibynnu             Oes        Nac oes   
ar neu’n amodol ar ddigwyddiadau ansicr yn y dyfodol? Ticiwch un blwch yn unig

Os ateboch “nac oes”, ewch ymlaen i gwestiwn 68.

67. Ydych chi wedi cytuno ag Awdurdod Cyllid Cymru y byddwch chi’n talu ar sail ohiriedig?
 Ticiwch un blwch yn unig                     Ydw        Nac ydw
68. A yw’r ffurflen hon yn ffurflen ychwanegol at drafodiad blaenorol?          Ydy        Nac ydy 
 Ticiwch un blwch yn unig                  
69. Os ydych chi wedi llenwi ffurflen flaenorol ar gyfer y trafodiad,  
 rhowch UTRN y ffurflen honno/y ffurflenni hynny

70. Nodwch y rheswm pam mae angen ffurflen arall?

5. About the Transaction (Continued)

6a. Gwybodaeth am y Cyfrifiad (Lle mae unrhyw les yn gysylltiedig)
Os dewisoch (b) neu (c) yng nghwestiwn 48, mae’n rhaid i chi lenwi’r adran hon; fel arall,  
ewch i adran 6c.

£

£

71. Beth yw dyddiad dechrau’r les? 
72. Beth yw dyddiad diwedd y les? 

D D M M B B B B
D D M M B B B B



73. Pa ddyddiad sydd i’w ddefnyddio wrth gyfrifo? Ticiwch un blwch un unig

Enghreifftiau o ble y gallai fod yn briodol dewis ‘cyfrifwch o ddyddiad cychwyn y les’ fyddai yn achos 
les dal drosodd a les dybiedig; ar gyfer y rhan fwyaf o drafodiadau eraill, ‘cyfrifwch o ddyddiad dod i 
rym y trafodiad’ fyddai’r dewis priodol.
 Cyfrifwch o ddyddiad cychwyn y les              Cyfrifwch o ddyddiad dod i rym y trafodiad          

74. Beth yw Tymor y Les? (Blynyddoedd)
75. Blwyddyn rhent 1 (£ a cheiniogau)
76. Blwyddyn rhent 2 (£ a cheiniogau)
77. Blwyddyn rhent 3 (£ a cheiniogau)
78. Blwyddyn rhent 4 (£ a cheiniogau)
79. Blwyddyn rhent 5 (£ a cheiniogau)
80. Rhent perthnasol (£ a cheiniogau)

81. Rhent uchaf sy’n daladwy mewn unrhyw gyfnod o 12 mis yn olynol  
 yn y pum mlynedd gyntaf
82. Beth yw’r Gwerth Presennol Net? (£ a cheiniogau)

£  
£  
£  

£  
£  
£ 

£

£                                                  

c
c

c

c

c

c
c
c

 Gweler y canllawiau LTTA/4110 am ragor o wybodaeth am sut mae cyfrifo’r rhent perthnasol.
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6b. Gwybodaeth am y Cyfrifiad Gwerth Presennol Net (NPV) (Lle mae Les Amhreswyl  
yn Gysylltiedig)
Os dewisoch naill ai (c) neu (d) yng nghwestiwn 45, ac y dewisoch (b) yng nghwestiwn 49, mae’n 
rhaid i chi lenwi’r adran hon. Fel arall, ewch i adran 6c.

£

83. Beth yw dyddiad y contract?   

84. Beth yw dyddiad dod i rym y trafodiad?
85. Ydych chi’n hawlio rhyddhad treth? Ticiwch un blwch yn unig            Ydw       Nac ydw     
 Os ateboch “nac ydw”, ewch ymlaen i gwestiwn 88.

86. Pa ryddhad treth ydych chi’n eu hawlio? Rhowch yr holl godau priodol o’r nodiadau cyfarwyddyd  
 yn y blwch.

87. Ydych chi’n hawlio rhyddhad ar ddim ond rhan o’r trafodiad?                    Ydw           Nac Ydw 
Ticiwch un blwch yn unig         
Os ateboch “Nac ydw”, ewch ymlaen i gwestiwn 89.

88. Rhowch y swm sydd ar ôl yn daladwy

6c. Gwybodaeth am y Cyfrifiad (Pob Trafodiad)

D D M M B B B B
D D M M B B B B

                         



Tudalen 11 o 12

6c. About the Calculation (All Transactions) (Continued)

91. Os yw’r swm a roesoch chi yng nghwestiwn 90 yn wahanol i’r swm a roddir gan ein cyfrifiannell treth  
 ar-lein, dewiswch y rheswm pam ei fod yn wahanol ac eglurwch sut yr ydych wedi dod i’r cyfrifiad hwn.

Trafodiad partneriaeth - mae’r dreth yn cael ei chyfrifo gan ddefnyddio swm y cyfrannau is
Wedi’i addasu ar gyfer rhyddhad gorgyffwrdd ar drafodiad les        Arall

92. Os ydych chi wedi cynnwys unrhyw ffurflen   
 atodol, nodwch nifer y ffurflenni?

93. I ba gyfeiriad(au) y dylem anfon y Dystysgrif Treth Trafodiadau Tir? Ticiwch bob blwch priodol
 Cyfeiriad y tir/eiddo                           Cyfeiriad y prynwr                                Cyfeiriad yr asiant

94.  Os ydych chi wedi rhoi mwy nag un trafodiad tir/eiddo, nodwch a ydych eisiau i’r Awdurdod 
Cyllid gyhoeddi un dystysgrif ar gyfer yr holl eiddo/tir gyda’i gilydd ynteu a ydych chi eisiau un 
dystysgrif ar gyfer pob eiddo/tir unigol. Ticiwch un blwch yn unig 

 Un dystysgrif ar gyfer y cyfan                           Tystysgrifau unigol

Os ydych chi’n ffeilio’r ffurflen hon eich hun neu fel cynrychiolydd mewnol ar ran sefydliad 
sy’n brynwr, ticiwch y datganiad a ganlyn.
  Rydw i wedi darllen hysbysiad preifatrwydd Awdurdod Cyllid Cymru. Mae’r wybodaeth sydd wedi 

ei chynnwys ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred.
Os ydych chi’n ffeilio’r ffurflen hon ar ran prynwr sydd wedi cymeradwyo’r dyddiad y daw’r 
trafodiad i rym, ticiwch y datganiad a ganlyn.
  Rydw i, asiant ar ran y prynwr/prynwyr, yn cadarnhau bod gennyf i’r awdurdod i ddelio â phob 

mater sy’n ymwneud â’r trafodiad hwn ar ran fy nghleient/nghleientiaid. Rydw i wedi rhoi copi 
o hysbysiad preifatrwydd Awdurdod Cyllid Cymru i’r prynwr/prynwyr. Mae’r prynwr/prynwyr 
wedi datgan bod yr wybodaeth sydd wedi ei chynnwys ar y ffurflen hon yn gywir ac yn gyflawn 
hyd eithaf gwybodaeth a chred y prynwr/prynwyr a bod y prynwr/prynwyr wedi fy awdurdodi i 
gyflwyno’r ffurflen ar ran y prynwr/prynwyr.

Os ydych chi’n ffeilio’r ffurflen hon ar ran prynwr sydd wedi eich awdurdodi chi i roi’r 
dyddiad y daw’r trafodiad i rym, ticiwch y datganiad a ganlyn.
  Rydw i, asiant ar ran y prynwr/prynwyr, yn cadarnhau bod gennyf i’r awdurdod i ddelio â phob 

mater sy’n ymwneud â’r trafodiad hwn ar ran fy nghleient/nghleientiaid. Rydw i wedi rhoi copi o 
hysbysiad preifatrwydd Awdurdod Cyllid Cymru i’r prynwr/prynwyr. Mae’r prynwr/prynwyr wedi 
datgan bod yr wybodaeth sydd wedi ei chynnwys ar y ffurflen hon, ac eithrio’r dyddiad dod i rym, 
yn gywir ac yn gyflawn hyd eithaf gwybodaeth a chred y prynwr/prynwyr. Mae’r prynwr/prynwyr 
wedi fy awdurdodi i roi’r dyddiad dod i rym ac i gyflwyno’r ffurflen hon ar ran y prynwr/prynwyr. 
Mae’r dyddiad dod i rym yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred.

7. Cwestiynau terfynol a’r datganiad

£                                      c

£89.  Beth yw cyfanswm y gydnabyddiaeth, ac eithrio rhent, mewn arian neu 
werth arian, gan gynnwys unrhyw TAW sy’n daladwy mewn gwirionedd,  
ar gyfer y trafodiad (gan gynnwys unrhyw bremiwm)?

90. Beth yw cyfanswm y dreth sy’n ddyledus ar gyfer  
 y trafodiad hwn? (£ a cheiniogau)
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Llofnod Prynwr 1 neu’r Asiant

PRINTIWCH EICH ENW

DYDDIAD

Llofnod Prynwr 2 (Os yw’n berthnasol)

PRINTIWCH EICH ENW

DYDDIAD

7. Cwestiynau terfynol a’r datganiad (parhad)

• Unwaith y bydd y ffurflen hon wedi cael ei phrosesu, byddwn yn postio’r dystysgrif/tystysgrifau 
Treth Trafodiadau Tir i’r cyfeiriad(au) a nodwyd.

• Mae’n rhaid i’ch taliad Treth Trafodiadau Tir gael ei wneud o fewn 30 o ddiwrnodau,  
sy’n dechrau â’r diwrnod ar ôl y dyddiad y mae’r trafodiad yn dod i rym.  
Os ydych chi’n talu â siec bydd angen i’ch taliad gyrraedd 10 diwrnod gwaith cyn hyn.

• Byddwn yn casglu ac yn storio data a gwybodaeth am unigolion a’u hasiant yn ddiogel.  
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan yn  
www.beta.llyw.cymru/awdurdod-cyllid-cymru/hysbysiad-preifatrwydd

http://www.beta.llyw.cymru/awdurdod-cyllid-cymru/hysbysiad-preifatrwydd
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