Cyfraddau treth incwm Cymru

Beth yw 'cyfraddau treth incwm Cymru'?
1.1

Daeth cyfraddau treth incwm Cymru i rym ym mis Ebrill 2019. Maent yn cael eu gweinyddu
a'u casglu gan CThEM. Mae pedair agwedd bwysig ar ddyluniad a gweithrediad y
cyfraddau hyn yng Nghymru sy'n eu gwahaniaethu o'n rhagolygon treth incwm ledled y DU:
•

Yn gyntaf, maent yn berthnasol i drethdalwyr Cymru yn unig, sy'n cael eu diffinio fel
unigolion y mae eu prif breswylfa yng Nghymru am fwyafrif y flwyddyn dreth.
Cyfrifoldeb y trethdalwr yw rhoi ei gyfeiriad cywir i CThEM. I'r rheiny sydd â
phreswylfeydd yng Nghymru a rhywle arall yn y DU, cyfrifoldeb y trethdalwr yw adrodd
ei brif preswylfa. Mae'r dull hwn yn wahanol i rai systemau ffederal eraill, er enghraifft
yn yr UD, lle diffinnir lleoliad y trethdalwr yn ôl lleoliad ei gyflogaeth. Rhoddir fflag 'C' i
unigolyn a ddosberthir fel preswylydd Cymreig ar ei ddynodydd treth CThEM.

•

Yn ail, mae cyfraddau Cymru yn cynrychioli'r 10c gyntaf yn y bunt ar gyfer pob band
treth yn unig. Mae hyn yn wahanol i ddatganoli treth incwm yn yr Alban, lle mae holl
atebolrwydd perthnasol trethdalwyr yr Alban wedi'u datganoli i Senedd yr Alban. Bob
blwyddyn, mae'n ofynnol i Lywodraeth Cymru osod y cyfraddau treth ar gyfer pob un
o'r cyfraddau treth sylfaenol, uwch ac ychwanegol, sy'n disodli'r gostyngiad 10c yn
elfen neilltuedig Llywodraeth y DU o bob band treth. Ers i'r cyfraddau Cymreig gael eu
datganoli, fe'u gosodwyd fel bod cyfanswm y cyfraddau treth incwm cyflawn a delir
gan drethdalwyr Cymru yn parhau i fod yn gyson â'r rhai yn Lloegr a Gogledd
Iwerddon. Mae gweddill y dreth incwm a godir gan drethdalwyr Cymru – h.y. 10c yn
y bunt gan dalwyr y gyfradd sylfaenol, 30c gan dalwyr y gyfradd uwch a 35c gan
dalwyr y gyfradd ychwanegol – wedi'i neilltuo i Lywodraeth y DU.

•

Yn drydydd, mae cyfraddau Cymru yn cael eu codi ar incwm di-gynilion, di-ddifidend
(NSND). Mae incwm NSND yn cyfrif am tua 90 y cant o atebolrwydd treth incwm
ledled y DU, ac ychydig yn fwy yng Nghymru. Mae'n cynnwys enillion o gyflogaeth,
hunangyflogaeth, pensiynau ac eiddo, ond mae'n eithrio llog ar gynilion a difidendau
ar gyfranddaliadau. Mae treth incwm o'r ffynonellau hyn wedi'u neilltuo i Lywodraeth y
DU yn gyfan gwbl.

•

Yn olaf, asesir cyfraddau Cymru ar sail atebolrwydd yn hytrach nag ar sail Cyfrifon
Gwladol. Mae atebolrwydd yn cronni yn y flwyddyn yr enillwyd yr incwm a greodd yr
atebolrwydd. Fel rheol mae hyn cyn bod y taliadau arian parod sy'n gysylltiedig â'r
atebolrwydd hynny yn cael eu gwneud i CThEM. Yn y Cyfrifon Gwladol, cofnodir rhai
trethi gan ddefnyddio sail arian parod amser newidiol sy'n darparu procsi syml ar
gyfer eu cronni i'r pwynt y cynhyrchwyd yr atebolrwydd – dyma'r achos ar gyfer treth
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incwm PAYE. Ond cofnodir rhai trethi yn syml ar sail arian parod – dyma'r achos ar
gyfer treth incwm hunanasesu. Felly mae'r gwahaniaeth rhwng yr atebolrwydd a'r
driniaeth Cyfrifon Gwladol yn bwysig ar gyfer hunanasesu oherwydd yr oedi sylweddol
rhwng mynd i'r atebolrwydd a'r dreth yn cael ei thalu. Mae hyn hefyd yn golygu nad
yw data alldro ar atebolrwydd hunanasesu ar gael tan yn bell ar ôl i'r flwyddyn gyllidol
dan sylw ddod i ben.1
1.2

1.3

Mae Siart 2.1 yn dangos sut y byddai atebolrwydd treth incwm 2019-20 tri threthdalwr
Cymreig enghreifftiol yn cael ei rannu rhwng Llywodraethau'r DU a Chymru:
•

Ar gyfer trethdalwr cyfradd sylfaenol sy'n ennill £30,000 o un ffynhonnell gyflogaeth yn
unig, byddai ei atebolrwydd o £3,500 yn cael ei rannu'n gyfartal rhwng y ddwy
weinyddiaeth. Mae hyn yn arwain at gyfradd dreth incwm effeithiol o 11.7 y cant yn cael
ei thalu gan yr unigolyn hwn (yn is na'r gyfradd sylfaenol o 20 y cant o ganlyniad i'r
lwfans personol di-dreth o £12,500).

•

Ar gyfer trethdalwr cyfradd uwch sy'n ennill £60,000, gyda £55,000 yn dod o
gyflogaeth a £5,000 o ddifidendau cyfrandaliadau cwmni, byddai 41 y cant o'i
atebolrwydd o £10,475 yn gysylltiedig â chyfraddau Cymru a byddai 59 y cant yn cael
ei neilltuo i Lywodraeth y DU, gan gynnwys yr holl £975 sy'n ddyledus ar ei incwm
difidend. Y gyfradd dreth incwm effeithiol a delir gan yr unigolyn hwn yw 17.5 y cant.

•

Yn achos trethdalwr cyfradd ychwanegol sy'n ennill £250,000, gyda £200,000 o incwm
cyflogaeth a £50,000 mewn difidendau, byddai ganddynt gyfanswm atebolrwydd treth
incwm o £90,788. O hyn, dim ond 22 y cant fyddai'n gysylltiedig â chyfraddau Cymru,
tra bod 78 y cant yn mynd i Lywodraeth y DU. Ar y lefel incwm hon, ni fyddai trethdalwr
yn derbyn unrhyw lwfans personol. Mae'r gyfran uwch ar gyfer Llywodraeth y DU yn
adlewyrchu dau ffactor: yn gyntaf, byddai'r holl enillion sy'n uwch na £37,500 yn cael eu
trethu ar y cyfraddau uwch neu ychwanegol lle mae cyfran Llywodraeth y DU yn llawer
uwch; ac yn ail, mae gan y trethdalwr atebolrwydd o £18,288 o'i incwm difidend, sydd
oll yn cael ei gadw gan Lywodraeth y DU. Y gyfradd dreth incwm effeithiol a delir gan yr
unigolyn hwn yw 36.3 y cant.

Mae'r enghreifftiau hyn yn amlygu pwysigrwydd cymharol enillwyr uwch ar gyfer
derbyniadau treth. Mae trethdalwr y gyfradd uwch yn ennill ddwywaith cymaint â'r
trethdalwr cyfradd sylfaenol, ond mae ganddo gyfanswm atebolrwydd treth sydd tair gwaith
yn fwy ac atebolrwydd cyfraddau Cymreig sydd ychydig dros ddwywaith mor fawr. Mae
trethdalwr y gyfradd ychwanegol yn ennill bedair gwaith cymaint â'r trethdalwr cyfradd
uwch, ond mae ganddo atebolrwydd treth sydd fwy nag wyth gwaith yn fwy ac atebolrwydd
cyfraddau Cymreig sydd ychydig yn llai na phum gwaith yn fwy. Felly mae refeniw treth
Llywodraeth y DU yn fwy sensitif i newidiadau mewn incymau enillwyr cyflogau uchel nag y
mae refeniw treth Llywodraeth Cymru.

1

Mae'r data alldro diweddaraf ar gyfer atebolrwydd treth incwm datganoledig yr Alban yn ymwneud â 2017-18 a dim ond ym mis
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Siart 1.1: Gwahaniadau enghreifftiol rhwng atebolrwydd treth incwm Llywodraeth
Cymru a'r DU
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1.4

Trethdalwr cyfradd uwch sy'n ennill
£60,000

Trethdalwr cyfradd ychwanegol sy'n
ennill £250,000

Roedd cytuneb fframwaith cyllidol Rhagfyr 2016 rhwng Llywodraethau Cymru a'r DU yn
manylu ar sut y byddai cyfraddau Cymru'n gweithredu.2 Wrth wneud hynny, roedd yn ei
gwneud yn ofynnol i ni ragweld atebolrwydd treth incwm yng Nghymru, ac yn Lloegr a
Gogledd Iwerddon gyda'i gilydd, wedi'u gwahanu yn ôl band treth. Nid oedd hyn yn
rhywbeth a fu'n angenrheidiol neu'n bosibl o'r blaen.3

Methodoleg
1.5

Mae ein rhagolygon treth incwm Cymreig yn cael eu cynhyrchu ar sail 'o'r brig i lawr'. Y prif
gamau yw:
•

Yn gyntaf, rydym yn sefydlu rhagolwg atebolrwydd treth incwm NSND y DU gyfan.

•

Nesaf, rydym yn cyfrifo'r gyfran o atebolrwydd treth incwm NSND sy'n destun
cyfraddau Cymru, gan ystyried y sylfaen dreth berthnasol yng Nghymru a sut mae hyn
yn mapio i'r gyfundrefn dreth gyhoeddedig. Mae llawer o'n dadansoddiad yn gyntaf yn
edrych ar gyfanswm y gyfran treth incwm o Gymru – gan gynnwys symiau a delir gan
drethdalwyr Cymru ond sydd wedi'u neilltuo i Lywodraeth y DU – cyn amcangyfrif y
gyfran sy'n destun cyfraddau Cymru.

2

Llywodraeth EM a Llywodraeth Cymru, Y cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a'r Deyrnas Unedig ar fframwaith cyllidol Llywodraeth
Cymru, Rhagfyr 2016.
3
I ddysgu mwy am ein dull, gweler Mathews, P. Papur gweithio rhif 14: Treth incwm datganoledig: rhagolygu yn ôl bandiau treth, Medi
2018.
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•

1.6

Yn olaf, rydym yn ychwanegu ein hamcangyfrifon o effaith polisïau newydd a
gyhoeddwyd ers ein rhagolwg blaenorol ar atebolrwydd cyfraddau Cymru.

Mae dwy brif fantais i'r dull cyfrandaliadau o'r pen i'r gwaelod hon. Yn gyntaf, mae'n
darparu ffordd dryloyw o sicrhau bod ein rhagolwg cyfraddau Cymru yn gyson â'n
rhagolwg ledled y DU, sydd yn ei dro yn alinio â sut mae CThEM yn gweinyddu'r system
dreth ar wahân ar gyfer y cynllun talu wrth ennill (PAYE) a hunanasesu (SA). Mae hyn yn
manteisio i'r eithaf ar ein gallu i fonitro a gweithredu ar yr wybodaeth alldro fwyaf amserol
am y derbyniadau treth hyn. Yn ail, mae'n darparu ffordd effeithlon o sicrhau bod ein
dyfarniadau rhagolwg economi a chyllidol ledled y DU terfynol yn cael eu hadlewyrchu'n
awtomatig yn ein rhagolwg o gyfraddau Cymru. Mae hyn yn bwysig o ystyried y dyddiadau
terfyn tynn iawn y mae camau olaf proses y Gyllideb yn gweithredu iddynt.

Rhagolwg cyn-fesurau ledled y DU
1.7

Rydym yn defnyddio alldro atebolrwydd treth incwm NSND ledled y DU cyhoeddedig
diweddaraf CThEM fel y man cychwyn ar gyfer ein rhagolwg cyn-fesurau. Mae hyn yn
ymwneud â blwyddyn dreth gryn bellter yn y gorffennol (2017-18 ar hyn o bryd), oherwydd
yr oedi rhwng mynd i'r atebolrwydd a'r dreth yn cael ei thalu. Er mwyn rhagamcanu
atebolrwydd rhwng y flwyddyn alldro honno a'r flwyddyn ar y gweill, rydym yn creu
amcangyfrif canol blwyddyn yn seiliedig ar ddata derbyniadau treth misol diweddaraf
CThEM.

1.8

Rydym yn rhagweld twf yn sylfaen dreth incwm y DU yn unol â'n rhagolwg o'r economi
ehangach. Y penderfynyddion allweddol yw cyflogaeth a thwf enillion cyfartalog, sy'n pennu
faint o incwm llafur y gellir ei drethu, a chwyddiant CPI, a ddefnyddir i uwchraddio
trothwyon treth yn absenoldeb polisïau penodol eraill. Hysbysir ein rhagolwg tymor byr ar
gyfer twf incwm llafur gan ddangosyddion o lacio yn y farchnad lafur a phwysau tâl, yn
ogystal â thystiolaeth amgylchiadol ehangach am yr economi. Yn y tymor canolig, twf
cynhyrchiant (ar sail allbwn-fesul-gweithiwr) yw'r ysgogydd allweddol – a'r dyfarniad mwyaf
pwysig ac ansicr yn ein rhagolwg. Mae ein rhagolwg chwyddiant tymor byr wedi'i greu o'r
gwaelod i fyny gan edrych ar ragolygon ar gyfer gwahanol brisiau – er enghraifft, sut y
bydd newidiadau ym mhrisiau olew yn effeithio ar brisiau petrol neu sut y bydd newidiadau
yn y gyfradd gyfnewid yn effeithio ar brisiau mewnforio. Rydym fel rheol yn tybio y bydd
Pwyllgor Polisi Ariannol Banc Lloegr yn dychwelyd chwyddiant i'w darged yn ystod ei orwel
polisi dwy i dair blynedd. Gan ein bod yn tybio i raddau helaeth y bydd sylfaen dreth incwm
Cymru'n tyfu ar yr un gyfradd â chyfradd y DU gyfan (o leiaf fesul person), mae ein
dyfarniadau rhagolwg economi sylweddol yn cael eu cynnwys yn ein rhagolwg o gyfraddau
Cymru ar hyn o bryd.

1.9

Rydym yn rhagolygu treth incwm ar lefel y DU yn unol â'r gwahanol dduliau y mae CThEM
yn eu defnyddio i gasglu'r dreth. Mae incwm PAYE yn cyfrif am fwy nag 80 y cant o'r
refeniw, gyda bron yr holl refeniw sy'n weddill yn cael ei gasglu trwy'r system SA. Mae
incwm PAYE yn cynrychioli enillion cyflogeion yn bennaf, tra bod incwm SA yn cynnwys elw
o hunangyflogaeth ac incwm o ddifidendau, tir ac eiddo, a chynilion. Gan fod bron i’r holl
dreth ar gynilion ac incwm difidendau gael ei gasglu trwy SA, mae’r gyfran o dreth incwm
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NSND a gasglwyd trwy PAYE hyd yn oed yn uwch nag ar gyfer cyfanswm treth incwm ar
dros 90 y cant.
1.10

Cynhyrchir ein rhagolwg PAYE gan ddefnyddio model treth personol (PTM) CThEM – model
micro-efelychu sy'n seiliedig ar Arolwg o Incymau Personol (SPI) CThEM. Mae hwn yn
arolwg blynyddol yn seiliedig ar sampl o tua 745,000 o unigolion sydd mewn cyswllt â
CThEM yn ystod blwyddyn trwy'r systemau PAYE, SA neu hawliadau ad-dalu. Mae'r PTM yn
cyfrifo'r gyfradd dreth ffiniol gyfartalog ar incwm ychwanegol trwy ystyried rhyddhadau,
lwfansau a'n tybiaethau am chwyddiant ac unrhyw wahaniaethau mewn twf enillion ar
wahanol adegau yn y dosbarthiad. Mae'r ail yn cael ei hysbysu gan wybodaeth amser real
(RTI) CThEM am y boblogaeth PAYE. Mae'r PTM yn gweithredu'r cyfraddau treth a gyfrifwyd
yn ein rhagolwg ar gyfer twf incwm.

1.11

Mae ein rhagolwg o dreth incwm SA yn cychwyn trwy wahanu data ffurflenni treth
hanesyddol i'r ffrydiau incwm allweddol a rhagamcanu'r rhain gan ddefnyddio
penderfynyddion perthnasol a dynnwyd o'n rhagolwg o'r economi. Rydym yn troi'r
rhagolygon incwm hyn yn rhagamcaniadau ar gyfer atebolrwydd SA trwy weithredu
cyfraddau treth effeithiol cyfartalog priodol, a amcangyfrifir eto gan ddefnyddio'r PTM.

Mae cyfran atebolrwydd treth incwm ledled y DU yn destun cyfraddau Cymru
Cyfanswm cyfran Cymru o atebolrwydd treth incwm ledled y DU
1.12

Unwaith mae gennym ein rhagolwg ar gyfer atebolrwydd treth incwm NSND y DU, yna
mae angen i ni gyfrifo'r gyfran a fydd yn destun cyfraddau Cymru a gweithredu hyn yn
rhagolwg y DU. Gwneir hyn mewn dau gam. Yn gyntaf, rydym yn cyfrifo cyfran gyffredinol
Cymru o dreth incwm fel y'i cipiwyd gan yr SPI diweddaraf. Mae hyn yn rhagflaenu
gweithredu cyfraddau Cymru ac felly mae'n cyfeirio at yr holl dreth incwm a dalwyd gan
drethdalwyr Cymru. Hyd yn hyn, yr SPI oedd ein prif ffynhonnell ddata ar gyfer dadansoddi
treth incwm Cymru, er ei fod wedi'i gyhoeddi ag oedi hir.

1.13

Mae cyfran Cymru o rwymedigaethau treth incwm y DU a'i chyfran o boblogaeth y DU
wedi bod yn dirywio – gyda chyfran Cymru o dreth incwm yn gostwng yn gyflymach. Mae'n
werth nodi bod cyfran Cymru o dreth incwm yn llawer is na'i chyfran o'r boblogaeth. Ar y
sail hon, mae rhwymedigaethau treth incwm fesul pen yng Nghymru yn sylweddol is nag yn
y DU gyfan. Gallwn ymgorffori'r gwahaniaethau yn y twf disgwyliedig yn y boblogaeth yn
rhwydd yn ein rhagolygon wrth i'r ONS gyhoeddi'r rhain, ond gall deall pam bod treth fesul
person yng Nghymru yn is nag yn y DU, a sut mae wedi esblygu yn y gorffennol, helpu i
hysbysu rhagdybiaethau eraill a wnawn am gyfran dreth Cymru yn y dyfodol. Roedd ein
WTO cyntaf yn cynnwys dadansoddiad manwl o'r gwahaniaeth hwn, ac mae'n thema y
byddwn yn parhau i'w harchwilio wrth symud ymlaen.
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Cyfran ateblorwydd treth incwm Cymru sy'n destun cyfraddau Cymru
1.14

Mae'r cam olaf wrth amcangyfrif cyfran atebolrwydd treth incwm y DU a fydd yn destun
cyfraddau Cymru yn un mecanyddol. Rydym yn amcangyfrif cyfran incwm NSND Cymru a
fydd yn cael ei threthu ym mhob band treth ac yna'n cyfrifo'r ffracsiwn perthnasol ohoni a
fyddai'n cael ei gwmpasu gan y 10c gyntaf – h.y. 50 y cant ar gyfer treth incwm ar y
gyfradd sylfaenol, ac ati.

Rhagolygu cyfran yr atebolrwydd treth incwm sy'n destun cyfraddau Cymru
1.15

1.16

O'r mannau cychwyn hyn, rydym yn addasu ein rhagolwg ar gyfer cyfran gyffredinol Cymru
mewn tair ffordd:
•

Enillion RTI: rydym yn llenwi'r cyfnod rhwng y flwyddyn a ddaliwyd yn y data SPI
diweddaraf a'r flwyddyn ariannol flaenorol gan ddefnyddio data RTI ar gyfran Cymru
o gyfanswm enillion cyflogeion cyn treth (h.y. cynnyrch niferoedd cyflogeion ac enillion
cyfartalog). Yn absenoldeb gwybodaeth amserol ar fathau eraill o incwm NSND,
rydym yn cymryd yn ganiataol bod y data enillion RTI yn gynrychioliadol o'r cyfanswm.
Roedd defnyddio'r dull hon yn ein rhagolwg diweddaraf o dreth incwm yr Alban yn
awgrymru ei fod yn darparu canllaw rhesymol i symudiadau mewn cyfrandaliadau
incwm NSND.

•

Poblogaeth: yna rydym yn cynnwys cyfraddau twf poblogaeth cymharol yn seiliedig ar
brif ragamcanion poblogaeth diweddaraf yr ONS. Mae'r rhain yn dangos bod cyfran
Cymru o boblogaeth y DU yn parhau i ddirywio, a byddwn yn disgwyl dirywiad tebyg
ar gyfer cyfran Cymru o dalwyr treth incwm.4 Rydym yn addasu ar gyfer hyn gan
ddefnyddio mynegai o gyfran Cymru o boblogaeth oedolion y DU.

•

Rydym yn cynnwys addasiadau ar gyfer rhodd cymorth a'r polisïau hynny a
gyhoeddwyd yn flaenorol sydd wedi, neu a fydd yn cael eu gweithredu, rhwng
blwyddyn sylfaen SPI a diwedd ein rhagolygon ac y'i disgwylir iddynt effeithio ar gyfran
Cymru. Mewn rhagolygon diweddar mae'r rhain wedi cynnwys codiadau yn y lwfans
personol, yr oeddem yn disgwyl y byddent yn lleihau cyfran Cymru o dreth incwm o
ystyried enillion cyfartalog is yng Nghymru.

Yn olaf, rydym yn cyfrifo cyfran holl dreth incwm Cymru sy'n destun cyfraddau Cymru. Ar
gyfer blynyddoedd y rhagolwg, gwneir hyn trwy'r PTM yn hytrach na'r SPI, ond fel arall
mae'n dilyn yr un methodoleg a ddefnyddiwyd i amcangyfrif y gyfran sy'n destun cyfraddau
Cymru yn yr alldro.

4

Gweler Blwch A.2 yn Atodiad A o'n Adroddiad ar gynaliadwyedd cyllidol 2017 am drafodaeth o'r risgiau cyllidol a ellid eu cysylltu â'r
tueddiadau demograffic yng nghenhedloedd cyfansoddol y DU.
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Costio polisi newydd
1.17

Cynhyrchir ein rhagolwg ôl-fesurau drwy ychwanegu effeithiau polisïau newydd a
gyhoeddwyd ers ein rhagolwg blaenorol. Mae cyflwyno cyfraddau Cymru a thelerau
cysylltiedig y fframwaith cyllidol wedi golygu bod angen i ni bellach asesu effaith polisïau
newydd ar fandiau unigol treth incwm yn hytrach na chyfanswm eu cost neu gynnyrch yn
unig.

1.18

Mae'n debygol y bydd nifer o'r ffynhonnellau cyffredinol o ansicrwydd ynghylch costio
polisïau yr ydym yn eu hamlygu'n rheolaidd yn ein cyhoeddiadau rhagolwg yn cael eu
mwyhau wrth i ni ddadagregu costio yn ôl daearyddiaeth a band treth. Am y rheswm
hwnnw, credwn fod ymagwedd gymharol syml sy'n caniatáu'n ddigonol ar gyfer effeithiau
anghymesur ar draws gwledydd a bandiau, er nad yw'n ceisio manwl gywirdeb annilys, yn
briodol. Yn rhannol mae hyn yn adlewyrchu'r symiau cymharol fach dan sylw – o'i gymharu
â'n rhagolwg ledled y DU – a'r ffaith bod angen cynhyrchu'r amcangyfrifon hyn yn aml yn
ystod y cyfnod dan bwysau mwyaf o broses rhagolwg Cyllideb y DU.

1.19

Ar gyfer newidiadau Llywodraeth y DU neu Gymru i gyfraddau neu drothwyon – er
enghraifft newid y gyfradd sylfaenol neu lwfans personol – mae amcangyfrifon ‘statig’ yn ôl
daearyddiaeth a band treth yn gymharol syml i'w cynhyrchu yn defnyddio'r PTM, ag
effeithiau ymddygiadol a ddeellir yn gymharol dda wedi eu hystyried ar wahân. Ar gyfer
mesurau 'oddi ar y model' eraill Llywodraeth y DU, gan gynnwys y rhai a dargedir at issetiau'r boblogaeth, rydym wedi cymeradwyo sawl proffil synnwyr y fawd a ddatblygwyd
gan CThEM o'i amrywiol ffynonellau gwybodaeth am drethdalwyr. Mae'r rhain yn ymwneud
â gwahanol ddulliau casglu, ffrydau incwm neu nodweddion trethdalwyr.5 Crewyd y rhan
fwyaf o'r proffiliau hyn gan ddefnyddio gwybodaeth o'r PTM a'r SPI. Ar gyfer mesurau atal
osgoi sy'n targedu unigolion sy'n ennill cyflog uwch, mae'r proffiliau'n seiliedig ar godau
post trethdalwyr a gofnodwyd ar gofrestr datgelu cynlluniau osgoi treth CThEM.

1.20

Pe byddem yn barnu nad oedd mesur yn cyd-fynd yn hawdd ag un o'r proffiliau hyn a
gymeradwywyd ymlaen llaw, neu pe bai dadansoddiad pwrpasol ychwanegol ar gael,
byddem yn defnyddio proffil amgen. Rydym yn diweddaru ac yn ychwanegu at y proffiliau
generig o bryd i'w gilydd wrth i wybodaeth newydd ddod ar gael.

5

Adroddwyd ar y rhain yn Mathews, P. Papur gweithio Rhif 14: Treth incwm ddatganoledig: rhagolygu yn ôl bandiau treth, Medi 2018.
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