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Ffeithlen y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL)  

Trethiant Pensiynau - Lwfans Oes 

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi'n gosod dau reoliad ar gyfanswm y cynilion pensiwn y 
gallwch eu casglu heb fod angen i chi dalu treth ychwanegol arnynt. Caiff y rheoliadau hyn 
eu galw'n lwfans blynyddol a lwfans oes. Mae hyn yn ychwanegol at unrhyw dreth incwm 
rydych yn ei dalu ar eich pensiwn unwaith rydych wedi dechrau ei dalu.   

Mae'r ffeithlen hon yn trafod y Lwfans Oes (LO), sef cyfanswm gwerth yr holl fuddion 
pensiwn y gallwch eu cael heb orfod talu treth buddion dros ben. 

Beth yw'r lwfans oes? 
Y lwfans oes yw cyfanswm gwerth pob budd pensiwn y gallwch ei gael heb orfod talu treth 
buddion dros ben. Os yw cyfanswm eich buddion pensiwn pan rydych yn eu derbyn (heb 
gynnwys unrhyw bensiwn ymddeol y wladwriaeth, credyd pensiwn y wladwriaeth neu 
bensiwn unrhyw bartner neu ddibynnydd y gallwch eu hawlio) yn fwy na'r lwfans oes, neu'n 
fwy nag unrhyw fesurau diogelwch sydd gennych, bydd angen i chi dalu treth ar y buddion 
dros ben.  

Mae'r lwfans oes yn ymdrin ag unrhyw fuddion pensiwn sydd gennych ym mhob trefniant 
pensiwn sy'n gofrestredig i dreth - nid y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) yn unig.  

Cyflwynwyd y lwfans oes yn 2006 a chafodd ei ostwng yn 2012, 2014 ac eto yn 2016. Bob 
tro y cafodd y lwfans oes ei ostwng, os oeddech wedi cynllunio'ch cynilion pensiwn ar sail y 
lwfans oes uwch, rydych wedi gallu diogelu'ch cynilion pensiwn trwy gyflwyno cais i Gyllid a 
Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) er mwyn diogelu'ch lwfans oes. Ymdrinnir â'r mesurau 
diogelu hyn yn fwy manwl yn ddiweddarach yn y ffeithlen hon.  

Gostyngodd y lwfans oes yn araf rhwng 2012/13 a 2017/18. Ar ôl 2018/19, bydd y lwfans 
oes yn cynyddu bob blwyddyn yn unol â chwyddiant, fel isod: 

 

 

 

 

 

 

 
Sut caiff y lwfans oes ei gyfrifo? 
Ar gyfer pensiynau sy'n cael eu defnyddio ar 6 Ebrill 2006 ac ar ôl hynny, caiff gwerth 
cyfalaf y buddion pensiwn hynny ei gyfrifo trwy luosi'ch pensiwn blynyddol â 20 ac 
ychwanegu unrhyw gyfandaliadau rydych wedi'u derbyn gan y cynllun pensiwn.  
Bob tro rydych chi'n derbyn buddion pensiwn bydd gwerth cyfalaf y buddion rydych chi'n eu 
derbyn yn cael ei fynegi fel canran o derfyn perthnasol y lwfans oes ar y dyddiad hwnnw a 

Blwyddyn dreth Lwfans Oes 
2011/12 £1.8 miliwn 

2012/13 £1.5 miliwn 
2013/14 £1.5 miliwn 
2014/15 £1.25 miliwn 
2015/16 £1.25 miliwn 
2016/17 £1.00 miliwn 
2017/18 £1.00 miliwn 

2018/19 £1.03 miliwn 
2019/20 £1.055 miliwn 
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chaiff hyn ei dynnu o'r lwfans oes sydd ar gael i chi. Felly, os yw'ch pensiynau'n fach ac ni 
fyddant yn fwy na'r lwfans oes, dylech gadw cofnod o'r pensiynau rydych yn eu derbyn. 
 
Petai gennych bensiwn a gafodd ei dalu cyn 6 Ebrill 2006, caiff hyn ei drin yr un modd â 
defnyddio rhan o'ch lwfans oes. Ar gyfer y pensiynau hyn, cyfrifir y gwerth cyfalaf trwy 
luosi'r gyfradd flynyddol bresennol, gan gynnwys unrhyw gynnydd mewn pensiwn, â 25. 
Caiff unrhyw gyfandaliad sydd eisoes wedi'i dalu ei anwybyddu yn y prisiad.  

Pan fyddwch yn cymryd eich buddion CPLlL, os yw gwerth cyfalaf y buddion yn fwy na'r 
lwfans oes sydd ar gael i chi, bydd angen i chi dalu treth ar yr hyn sydd dros ben. Os yw'ch 
buddion dros ben yn cael eu talu fel pensiwn, bydd ffi y dreth 25% o werth cyfalaf yr hyn 
sydd dros ben; bydd y taliadau pensiwn cyfredol hefyd yn destun treth incwm. Os caiff y 
buddion dros ben eu cymryd fel cyfandaliad, codir treth o 55% un waith.   

Gallwch ddewis talu ffi y dreth ar unwaith trwy ostwng eich cyfandaliad, trwy dalu'r dreth 
eich hun yn uniongyrchol i CThEM, neu trwy ofyn i'r cynllun dalu'r ffi drosoch trwy ostwng 
eich pensiwn yn barhaol - caiff hyn ei alw'n ddebyd lwfans oes.    

Enghreifftiau 
 
Bydd Sarah yn ymddeol ar 31 Mai 2019 
Pensiwn blynyddol CPLlL £25,000 
Cyfandaliad CPLlL £45,000 
AVC wedi'i gymryd fel cyfandaliad £116,375 
Gwerth cyfalaf y buddion £661,375 

((£25,000 x 20) + £45,000 + £116,375) 
Nid yw Sarah wedi cymryd unrhyw fuddion pensiwn hyd yn hyn; mae gwerth cyfalaf ei 
buddion yn llai na'r LO ar gyfer 2019/20 sef £1,055,000.  Mae hi wedi defnyddio 62.68% 
o'r LO sydd ar gael iddi.   
 
Bydd Patrick yn ymddeol ar 31 Mai 2019 
Pensiwn blynyddol CPLlL £50,000 
Cyfandaliad CPLlL £120,000 
Gwerth cyfalaf y buddion £1,120,000  

(£50,000 x 20) + £120,000) 
Ffi y dreth i'w thalu ar fuddion dros £1,055,000 
(£65,000/20 x 12 x 55%) 

Ffi y dreth £21,450  

Mae'r enghraifft hon yn cymryd nad yw Patrick wedi cymryd unrhyw fuddion pensiwn hyd 
yn hyn; nid yw wedi gwneud cais er mwyn diogelu ei lwfans oes a dewisodd dderbyn 
buddion dros ben yr LO fel cyfandaliad. Mae wedi defnyddio 100% o'r LO sydd ar gael 
iddo. 

 
Newidiadau i'r lwfans oes 
Gostyngodd y lwfans oes o £1.25 miliwn i £1 miliwn o fis Ebrill 2016. Ar yr adeg honno, 
cyflwynwyd dau fesur diogelu, sef Diogelwch Penodol 2016 a Diogelwch Unigol 2016. Mae'r 
mesurau diogelwch hyn yr un peth â Diogelwch Penodol a Diogelwch Unigol 2014 a 
gyflwynwyd pan ostyngwyd y lwfans oes o £1.5 miliwn i £1.25 miliwn yn 2014.  
 
Diogelwch Unigol 2016 (IP2016) 
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Gallwch wneud cais am IP2016 o 6 Ebrill 2016 os oes gennych gynilion pensiwn gwerth 
mwy na £1 miliwn (gan gynnwys buddion blaenorol sydd eisoes wedi'u talu) ar 5 Ebrill 
2016. Fodd bynnag, os oes gennych ddiogelwch sylfaenol, ni allwch wneud cais am 
IP2016. 
 
Bydd IP2016 yn diogelu lwfans oes sydd gyfwerth â gwerth eich hawliau pensiwn ar 5 Ebrill 
2016 - hyd at gyfanswm o £1.25 miliwn. Ni fyddwch yn colli IP2016 trwy gynilo rhagor o 
arian yn eich cynllun pensiwn ond bydd unrhyw gynilion pensiwn dros eich lwfans oes wedi'i 
ddiogelu'n destun ffi lwfans oes. 
 
Diogelwch Penodol 2016 (FP2016) 
Gallwch wneud cais am FP2016 o 6 Ebrill 2016 os ydych yn tybio y bydd gwerth eich 
cynilion pensiwn dros £1 miliwn (gan gynnwys buddion blaenorol sydd eisoes wedi'u talu) 
pan fyddwch yn eu cymryd ar 6 Ebrill 2016 neu wedi'r dyddiad hwn. Gellir defnyddio 
FP2016 er mwyn helpu i ostwng neu i liniaru ffi'r lwfans oes. 

Fodd bynnag, byddwch yn colli FP2016 os yw'ch buddion yn cynyddu mwy na chynnydd 
cost byw mewn unrhyw flwyddyn dreth, ac os ydych yn gwneud cais am FP2016 a hoffech 
ei gadw, mae'n rhaid i chi dynnu'n ôl o CPLlL o 6 Ebrill 2016 (oherwydd nad oedd cynnydd 
yng nghost byw 2016/17, felly byddai unrhyw gynnydd yn eich buddion o 6 Ebrill 2016 yn 
golygu y byddwch yn colli FP2016).   

Ni allwch gael FP2016 os oes gennych ddiogelwch sylfaenol, uwch neu benodol 2012 neu 
ddiogelwch penodol 2014.  
 
Pan fydd gennych FP2016 bydd eich lwfans oes yn sefydlog ar £1.25 miliwn yn hytrach na'r 
lwfans oes safonol. Cyfanswm y cyfandaliad di-dreth y gallwch ei gymryd pan fyddwch yn 
ymddeol yw'r lleiaf un o'r isod: 
 

• 25% o werth cyfalaf eich buddion CPLlL, neu  
• 25% o'r lwfans oes sydd, i'r rhai â FP2016, yn werth £312,500 (h.y. 25% o'ch lwfans oes 

gwerth £1.25 miliwn), neu 
• 25% o weddill eich lwfans oes os ydych wedi cymryd buddion pensiwn (crisialog) am 

eich bod eisoes wedi defnyddio rhan o'ch lwfans oes.  

Byddwch hefyd yn colli FP2016 os ydych yn dechrau trefniad pensiwn newydd, ar wahân i 
dderbyn trosglwyddo'ch hawliau pensiwn presennol, neu os ydych yn talu cyfraniadau i 
drefniad pensiwn pryniant arian, ar wahân i bolisi yswiriant bywyd sy'n darparu buddion 
marwolaeth a ddechreuodd cyn 6 Ebrill 2006. Byddwch hefyd yn destun cyfyngiadau ar sut 
gallwch drosglwyddo buddion ac i ble y gallwch eu trosglwyddo. 

Os ydych yn colli FP2016 bydd angen i chi roi gwybod yn electronig i CThEM o fewn 90 

niwrnod i'r diwrnod y byddai disgwyl i chi gael gwybod bod newid wedi bod sy'n golygu eich 

bod wedi colli'r diogelwch hwn. Os ydych yn methu gwneud hyn, gallech dderbyn dirwy o 

£300 a chosb o hyd at £60 y diwrnod ar ôl cyflwyno'r ddirwy gychwynnol nes eich bod yn 

rhoi'r hysbysiad gofynnol iddynt. 

 
 
 
 



4 

v1.5 Mai 2019 

Cyflwyno cais am Ddiogelwch Penodol neu Unigol 2016 
Cyflwynodd CThEM hunanwasanaeth ar-lein i aelodau'r cynllun pensiwn er mwyn iddynt 
gyflwyno cais am IP2016 neu FP2016. Nid oes dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais am 
IP2016 neu FP2016 (ond er mwyn cyflwyno cais am IP2016 bydd angen i chi roi gwybod i 
CThEM am werth eich cynilion pensiwn ar 5 Ebrill 2016 ac mae angen i'r gweinyddwr 
pensiwn ddarparu'r wybodaeth hon i chi cyn 5 Ebrill 2020 yn unig), ond bydd angen i chi 
gyflwyno cais cyn i chi gymryd eich buddion ymddeoliad oherwydd bydd angen i chi roi rhif 
cyfeirnod CThEM i weinyddwr eich cronfa bensiwn os ydych am ddibynnu ar y diogelwch. 
Unwaith eich bod wedi llwyddo i wneud cais am ddiogelwch, bydd y gwasanaeth ar-lein yn 
rhoi rhif cyfeirnod i chi a bydd angen i chi ei gadw.   
 

Efallai bod eich cynilion pensiwn eisoes yn ddiogel 
Fel y nodwyd, cafodd y lwfans oes ei gyhoeddi yn 2006 a chafodd ei leihau yn 2012, 2014 
ac yn fwy diweddar eto yn 2016. Bob tro mae'r lwfans oes yn gostwng, gallwch ddiogelu'ch 
cynilion pensiwn trwy gyflwyno cais i CThEM os oeddech wedi cynllunio'ch cynilion pensiwn 
ar sail y lwfans oes uwch. Os ydych wedi cyflwyno cais am ddiogelwch blaenorol, h.y. 
diogelwch uwch, diogelwch cynradd, diogelwch penodol 2012, diogelwch unigol 2014 neu 
ddiogelwch penodol 2014, dylech fod wedi derbyn tystysgrif er mwyn cadarnhau eich 
diogelwch.   

Fodd bynnag, gallech fod yn destun ffi lwfans oes o hyd os ydych yn colli'r diogelwch hwn. 

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y mesurau diogelwch hyn a phryd maent yn cael 
eu colli yn Treth ar eich cyfraniadau pensiwn preifat. 

Rwy'n credu y gall hyn effeithio arnaf - beth dylwn i ei wneud? 
Cyn i chi ystyried gweithredu er mwyn lleihau'ch rhwymedigaethau treth, dylech bob amser 
geisio cyngor ariannol annibynnol gan ymgynghorydd sydd wedi cofrestru gyda'r Awdurdod 
Ymddygiad Ariannoli. Er mwyn derbyn cymorth wrth ddewis ymgynghorydd ariannol 
annibynnol, ewch i'r wefan cyngor ar arian.  
 

Mae angen i chi feddwl am rai ystyriaethau penodol:  
 

• Gall trosglwyddo pensiwn blynyddol am gyfandaliad wrth i chi ymddeol leihau gwerth 
cyfalaf buddion eich pensiwn 

• Os ydych am arafu adeiladu'ch pensiwn, bydd adran 50/50 y CPLlL yn eich galluogi i 
dalu hanner o'ch cyfraniadau arferol ac adeiladu hanner o'ch pensiwn arferol wrth 
gadw yswiriant bywyd a salwch llawn.  

• Petaech yn tynnu'n ôl o'r CPLlL gan gadw'r hawl i fuddion gohiriedig, ni fyddwch yn 
gallu cydgasglu eich buddion os byddwch yn ail-ymuno â'r CPLlL yn ddiweddarach  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich aelodaeth CPLlL neu am fuddion, cysylltwch â: 
Cronfa Bensiwn Dinas a Sir Abertawe 
pensiynau@abertawe.gov.uk         
01792 636655        
http://www.swanseapensionfund.org.uk/cy/ 

Mae'r ffeithlen hon yn rhoi trosolwg o'r rheolau LO ym mis Ebrill 2018. Ni ddylid ei thrin fel datganiad cyfreithiol 
cyflawn ac awdurdodol. Mae'r rheolau sy'n llywodraethu LO yn gallu bod yn gymhleth ac maent yn gallu 
newid; os nad ydych yn sicr am sut i fynd ati, dylech geisio cyngor ariannol annibynnol.   

                                                           


