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Canllaw i’r ffurflen dreth bapur ar gyfer blwyddyn dreth 
2020-21

Canllaw ar gyfer pwy yw hwn?
Rhieni neu bartneriaid:
•  y gofynnwyd iddynt ddarparu gwybodaeth ariannol i gefnogi cais am gyllid i fyfyrwyr ar gyfer blwyddyn 

academaidd 2022/23 ;ac
• y gwnaethant lenwi ffurflen dreth bapur ar gyfer blwyddyn dreth 2020-21.

Beth yw diben y canllaw hwn?
Bydd y canllaw hwn yn dweud wrthych ble i ddod o hyd i’r wybodaeth y bydd angen i chi ei chael yn eich 
ffurflen dreth bapur i’ch helpu i lenwi adran ‘Manylion ariannol ar gyfer blwyddyn dreth 2020-21 ar gyfer 
rhieni a phartneriaid’ yn y brif ffurflen gais.
Sut i ddefnyddio’r canllaw hwn
Isod, rhestrir y mathau o incwm a didyniadau yn yr un drefn ag y maent yn ymddangos yn y ffurflen yr ydych 
yn ei llenwi. Ar gyfer pob math o incwm neu ddidyniad, rydym wedi rhoi cyfeirnod i’ch helpu i ddod o hyd i’r 
swm hwnnw yn eich ffurflen dreth bapur.

•
•

•

•

•

Rhan C – Eich gwybodaeth ariannol
Math o incwm Cyfeirnod ffurflen dreth bapur

Cildyrnau a thaliadau eraill nad ydynt ar 
eich P60 SA102 E1 Blwch 3

 Cyfanswm incwm o bensiwn    
ymddeol y wladwriaeth

Ffurflen dreth bapur fer – SA200 Blwch 4.1 (swm nad yw 
ar ffurf cyfandaliad yn unig – os ydych wedi llenwi SA200, 
ni fyddech wedi cael taliad pensiwn ar ffurf cyfandaliad)

Ffurflen dreth bapur lawn –   
SA100 TR3 Blwch 8, SA100 TR3 Blwch 9

 

 Cyfanswm llog gan fanciau, cymdeithasau    
adeiladu a chwmnïau buddsoddi yn y DU

Ffurflen dreth bapur fer – SA200 Blwch 5.2
Ffurflen dreth bapur lawn – SA100 TR3 Blwch 2

 

Cyfanswm incwm o enillion 
yswiriant bywyd, gwarannau a 
phartneriaethau yn y DU

Ffurflen dreth bapur fer – Os wnaethoch chi lenwi ffurflen 
bapur fer, ni fyddech wedi cael unrhyw incwm o enillion 
yswiriant bywyd, gwarannau a chwmnïau buddsoddi yn y DU.
Ffurflen dreth bapur lawn –  
SA101 Ai1 Blwch 3, SA101 Ai1 Blwch 4, SA101 Ai1 
Blwch6, SA101 Ai1 Blwch 8, SA104S Blwch 28, SA104F 
Blwch 35, SA104F Blwch 70, SA104F Blwch 73

Cyfanswm incwm o fuddsoddiadau
a difidendau yn y DU

Ffurflen dreth bapur fer – SA200 Blwch 5.3
Ffurflen dreth bapur lawn –   
SA100 TR3 Blwch 4, SA100 TR3 Blwch 5, SA101 Ai1 
Blwch 12, SA101 Ai1 Blwch 13, SA101 Ai2 Blwch 1

 

Incwm o fuddsoddiadau a 
difidendau tramor

Ffurflen dreth bapur fer – Os wnaethoch chi lenwi 
ffurflen bapur fer, ni fyddech wedi cael unrhyw incwm o 
fuddsoddiadau a difidendau tramor.
Ffurflen dreth bapur lawn –  
SA100 TR3 Blwch 6, SA106 Blwch 4, SA106 F3 Blwch 
6, SA106 F3 Blwch 11
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Rhan C – Eich gwybodaeth ariannol (parhad)

•
Math o incwm Cyfeirnod ffurflen dreth bapur

Incwm o fuddion trethadwy ar ffurf nwyddau
Asedau at ddefnydd cyflogai (ceir, 
eiddo, nwyddau neu asedau eraill)

Adran A – Blwch 13

Taliadau a wnaethpwyd ar ran 
cyflogai

Adran B – Blwch 15 (Cyfanswm y symiau yn y ddau 
flwch)

Talebau a chardiau credyd Adran C – Blwch 12

Llety i fyw ynddo Adran D – Blwch 14

Lwfans milltiroedd a thaliadau 
teithiwr

Adran E – Blwch 12

Cyfanswm ariannol cyfatebol yr 
holl geir/faniau oedd ar gael

Adran F – Blwch 9 ac Adran G – Blwch 9

Cyfanswm ariannol cyfatebol y 
tanwydd ar gyfer yr holl geir/faniau 
oedd ar gael

Adran F – Blwch 10 ac Adran G – Blwch 10

Cyfanswm ariannol cyfatebol 
benthyciadau ar ôl didynnu unrhyw 
log a dalwyd gan y benthyciwr

Adran H – Blwch 15

Triniaeth neu yswiriant meddygol 
preifat

Adran I – Blwch 11

Taliadau a buddion treuliau adleoli 
cymwys

Adran J – Blwch 15

Gwasanaethau a ddarparwyd Adran K – Blwch 15

Asedau at ddefnydd cyflogeion Adran L – Blwch 13

Eitemau eraill (gan gynnwys 
tanysgrifiadau a ffioedd 
proffesiynol)

Adran M – Blwch 15 (Cyfanswm y symiau yn yr holl 
flychau)

Taliadau treuliau a wnaethpwyd i’r 
cyflogai neu ar ran y cyflogai

Adran N – Blwch 16 (Cyfanswm y symiau yn yr holl 
flychau)
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Rhan D – Incwm arall

 

Math o incwm Cyfeirnod ffurflen dreth bapur

Incwm o hunangyflogaeth 
Cyfanswm yr elw o fusnesau, 
wedi’i addasu

Ffurflen dreth bapur fer –   
SA200 Blwch 3.9
Ffurflen dreth bapur lawn –  
SA103F (Blwch 73 a Blwch 75) neu SA103S (Blwch 28 
a Blwch 30) neu SA103L (Blwch 49 yn llai Blwch 50)

Cyfanswm yr elw o 
bartneriaethau, wedi’i addasu

Ffurflen dreth bapur fer –  
Os wnaethoch chi lenwi ffurflen bapur fer, ni fyddech wedi 
cael unrhyw incwm hunangyflogaeth o bartneriaethau.

Ffurflen dreth bapur lawn –  
SA104F (Blwch 16 a Blwch 19 a Blwch 67 a Blwch 74 
yn llai Blwch 75), SA104S (Blwch 16 a Blwch 19)

Incwm fel Gweinidog yr Efengyl  Ffurflen dreth bapur fer –  
Os wnaethoch chi lenwi ffurflen bapur fer, ni fyddech wedi 
cael unrhyw incwm o weithio fel Gweinidog yr efengyl.

Ffurflen dreth bapur lawn –  
SA102M (Blwch 4 a Blwch 8 a Blwch 10 yn llai (Blwch 
26 a Blwch 35)

 

Incwm a chyfandaliadau eraill Ffurflen dreth bapur fer –  
SA200 Blwch 7.1
Ffurflen dreth bapur lawn – 
SA100 TR3 Blwch 17, SA101 Ai2 Blwch 12, SA101 
Ai2 Blwch 3, SA101 Ai2 Blwch 4, SA101 Ai2 Blwch 5, 
SA101 Ai2 Blwch 9

 

Incwm o osod eiddo  Ffurflen dreth bapur fer –  
SA200 Blwch 6.3
Ffurflen dreth bapur lawn –  
SA105 Blwch 13 a 38, SA106 Blwch 25

 

•

•

•

•

•
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Rhan D – Incwm arall (parhad)

 

Math o incwm Cyfeirnod ffurflen dreth bapur

Incwm o ymddiriedolaethau yn y DU Ffurflen dreth bapur fer –  
Os wnaethoch chi lenwi ffurflen bapur fer, ni fyddech wedi 
cael unrhyw incwm o ymddiriedolaethau yn y DU.

Ffurflen dreth bapur lawn –  
SA107 Blwch 1, SA107 Blwch 2, SA107 Blwch 3,  
SA107 Blwch 4, SA107 Blwch 5, SA107 cyfanswm 
(Blychau 7 i 14), SA107 cyfanswm (Blychau 16 i 21), 
SA107 Blwch 22

Incwm tramor  Ffurflen dreth bapur fer –   
Os wnaethoch chi lenwi ffurflen bapur fer, ni fyddech 
wedi cael unrhyw incwm tramor.

Ffurflen dreth bapur lawn –  
SA106 F3 Blwch 9, SA106 F3 Blwch 13, SA106 F6 
Blwch 41, SA106 F6 Blwch 42, SA106 F6 Blwch 43

 

Incwm o bensiwn tramor Ffurflen dreth bapur fer –  
Os wnaethoch chi lenwi ffurflen bapur fer, ni fyddech 
wedi cael unrhyw incwm o bensiwn tramor.

Ffurflen dreth bapur lawn –  
SA101 Ai4 Blwch 7, SA101 Ai4 Blwch 13, SA101 Ai4 
Blwch 14, SA101 Ai4 Blwch 16, SA101 Ai4 Blwch 17

 

Incwm ac enillion tramor eraill  Ffurflen dreth bapur fer –  
Os wnaethoch chi lenwi ffurflen bapur fer, ni fyddech 
wedi cael unrhyw incwm o incwm ac enillion tramor eraill.

Ffurflen dreth bapur lawn – 
SA106 F6 Blwch 46

 

Rhan E – Didyniadau incwm

 Treuliau a ganiateir, y gwnaethoch chi 
hawlio gostyngiad yn y dreth arnynt

Ffurflen dreth bapur fer –  
SA200 Blwch 2.5
Ffurflen dreth bapur lawn –  
SA100 TR3 Blwch 18, SA101 Ai2 Blwch 13, SA102 E1 
Blwch 17, SA102 E1 Blwch 18, SA102 E1 Blwch 19, 
SA102 E1 Blwch 20
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•

•

•
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