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Treth Ar Werth

Cais am Gofrestru: Caffaeliadau i mewn i Ogledd Iwerddon

Cyn i chi ddechrau darllenwch Hysbysiad “Ddylwn i fod wedi fy nghofrestru am TAW? – Caffaeliadau i mewn i Ogledd 
Iwerddon”. Bydd y nodiadau yn rhan 2 yn eich helpu i ateb y cwestiynau ar y ffurflen hon. Os na fyddwch yn ateb y 
cwestiynau’n gywir gall gymryd mwy o amser i’ch cofrestru a rhoi rhif cofrestru i chi. Ysgrifennwch yn glir mewn inc du 
a defnyddiwch PRIF LLYTHRENNAU.
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Ydych chi wedi gwneud unrhyw gaffaeliadau i 
mewn i Ogledd Iwerddon o wledydd yn yr UE 
hyd yn hyn?

A yw gwerth eich caffaeliadau i mewn i Ogledd 
Iwerddon oddi wrth bobl yng ngwledydd yr UE 
wedi mynd y tu hwnt i’r terfyn cofrestru ar 
unrhyw adeg yn y flwyddyn galendr yn dechrau 
1 Ionawr 1993 neu unrhyw flwyddyn galendr 
wedi hynny?

A ydych chi’n disgwyl y bydd gwerth y caffaeliadau 
a wnewch i mewn i Ogledd Iwerddon oddi wrth 
bobl yng ngwledydd yr UE, yn y 30 diwrnod nesaf 
yn unig, yn mynd tu hwnt i’r terfyn cofrestru?
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Local office code
Stagger Status

and registration number

Name Trade classification Taxable Turnover

Trade name

Oversize
name Comp. Group

Rept. Vol. address user Div Intg Overseas Intg. EC Value of Sales to EC Value of Purchases from EC

3

Registration Obligatory/Voluntary Exemption Intending Transfer of Regn No.

Approved - Initial/date

Refused - Initial/date
Letter issued - Initial/date retteLretteLretteL Approval

A ydych am gael eich eithrio rhag cofrestru 
oherwydd bod eich holl gaffaeliadau i mewn i 
Ogledd Iwerddon o wledydd yn yr UE yn rhai 
cyfradd sero?

os ydych yn gofyn am gael eich eithrio rhag 
cofrestru rhowch werth disgwyliedig eich 
caffaeliadau cyfradd sero i mewn i Ogledd 
Iwerddon o wledydd yn yr UE yn ystod y 12 mis 
nesaf, yn y bocs a ddarperir
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