
Treth y Cyngor
Anheddau Sydd Wedi’u Heithrio
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CYFEIRIOD:

FFURFLEN EITHRIO  RHAG TRETH CYNGOR AR EIDDO  (LLETY LLUOEDD ARFOG AR YMWELIAD)

WRTH YSTYRIED:

Bydd y ffurflen hon yn helpu'r Cyngor benderfynu a ddylai eich eiddo gael ei ryddhau
rhag talu'r Dreth Gyngor. Bydd o gymorth i'r Cyngor Sir hefyd benderfynu o ba ddyddiad
i ba ddyddiad y gellir caniatau hyn.

Mae adeilad yn cael ei eithrio o'r Dreth Cyngor, os oes gan berson, a fyddai fel arall
yn atebol i'r Dreth, 'gysylltiad perthnasol' â Lluoedd ar Ymweliad o wlad sy'n dod o
fewn y Ddeddf  Lluoedd ar Ymweliad 1952. Mae gan berson 'gysylltiad perthnasol' os yw:

[A] yn aelod o'r Lluoedd hynny, neu'n perthyn i elfen anfilwrol o'r Lluoedd
hynny; neu

[B] Yn ddibynnydd i aelod, onibai bod y dibynnydd yn (a) ddinesydd Prydeinig
neu (b) yn ddinesydd Prydeinig, nad yw fel arfer yn preswylio'n y DU.

Fel tystiolaeth o aelodaeth rhywun o Luoedd ar Ymweliad, gellir cael tystysgrif dan
Adran 11 o'r Ddeddf Lluoedd ar Ymweliad 1952.

Ydy'r llety'n breswyl i aelod o Lu Arfog ar Ymweliad? YDY/ NAC YDY

Os ydych yn ddibynnydd i aelod o Lu Arfog ar Ymweliad:

Ydych chi'n ddinesydd Prydeinig?  YDW/NAC YDW. Os 'YDW, sawl diwrnod fyddwch chi'n eu
treulio dramor ______________

Os 'NAC YDW, a fyddech chi cystal ag anfon copi o'ch pasport, gan gynnwys eich fisa
mynediad i'r DU.

Ym mhob achos, rhaid darparu copi o'r dystysgrif dan Adran 11[uchod].

SWYDDOGAETH  Y LLOFNODWR _______________________________________________________     

DATGANIAD
Rwy'n deall y gall y Cyngor ddymuno archwilio'r wybodaeth a roddais. Byddaf yn dweud
wrth y Cyngor ar unwaith am newid yn statws yr eiddo. Rwy'n deall o dan Ddeddf Cyllid
Llywodraeth Leol 1992, y gellir erlyn unrhyw un sy'n rhoi gwybodaeth ffug neu gellir
rhoi cosb. Cyn belled ag y gwn mae'r wybodaeth uchod yn wir ac yn gywir.

Llofnod __________________________________      Dyddiad ___________________

N.B. Gall y Cyngor ddefnyddio'r wybodaeth yma i bwrpas perthnasol arll.


