
Pennod 7
Yr Undeb Ewropeaidd a’r farchnad sengl

Mae’r Undeb Ewropeaidd (UE) yn ddosbarthiad gwleidyddol ac economaidd sydd â 28 aelod-wladwriaeth ar hyn o 
bryd. Mae’r gwledydd hyn wedi ildio rhan o’u sofraniaeth yn gyfnewid am aelodaeth wleidyddol, aelodaeth fusnes, 
economaidd ac ariannol o ardal fasnach rydd fwyaf y byd. Mae ildio’r sofraniaeth hon yn golygu bod yr UE (drwy’r 
Comisiwn, y Senedd a Chyngor y Gweinidogion) yn pennu nifer o gyfreithiau a rheoliadau sy’n rheoli rhannau 
sylweddol o weithgaredd busnes, polisïau economaidd a masnach ledled yr Undeb Ewropeaidd. 

Mae marchnad sengl yr Undeb Ewropeaidd, a ddaeth i fodolaeth ar 1 Ionawr 1993, yn bwriadu gwneud Ewrop 
gyfan yn ‘farchnad gartref’ yr holl fusnesau sy’n gweithredu o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Nid yw’r farchnad sengl 
yn gyflawn eto ac mae cynlluniau i greu marchnad fewnol ar gyfer egni a marchnad ddigidol sengl. Ymaelododd 
Croatia â’r Undeb Ewropeaidd yn 2013 a bydd rhai o wledydd eraill y Balcanau fel Macedonia a Bosnia yn ymaelodi 
yn ddiweddarach. Mae aelodau newydd yn cael mynediad agored i farchnad allforio o fwy na 500 miliwn o bobl sy’n 
cynnwys 28 gwlad ac sy’n cyfrif am 20% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y byd. Yn ôl llawer o economegwyr, mae 
ehangu’r UE yn fanteisiol i aelodau newydd ac i aelodau presennol.

Mae’r farchnad sengl wedi bod yn datblygu ers sefydlu’r Gymuned Economaidd Ewropeaidd (hen enw’r UE) 
yn wreiddiol, ac mae’n dal i gael ei mireinio a’i gwella heddiw. Mae busnesau sy’n gweithredu ac yn cystadlu 
yn y farchnad sengl yn gallu masnachu’n rhydd â holl wledydd eraill y farchnad sengl. Hefyd, oherwydd mwy o 
gystadleuaeth, mwy o ddarbodion maint a gwell mynediad i adnoddau, byddant yn gallu cynyddu effeithlonrwydd a 
chystadlu’n fyd-eang.  

 

 

 

Prif nodweddion y farchnad sengl

Dim rhwystrau i fasnachu rhwng aelod-wladwriaethau.

Mae hyn yn golygu nad oes cwotâu (cyfyngiadau ar nifer, gwerth neu 
feintiau) ar fewnforion ac allforion.

Dim tariffau (trethi ar fewnforion ac allforion) ar nwyddau a 
gwasanaethau sy’n cael eu masnachu o fewn y farchnad sengl.

Trosglwyddo adnoddau am ddim o un wlad i’r llall.

Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys cyfalaf a llafur.

Safonau cyson o un wlad i’r llall (gellir gwerthu neu ddefnyddio 
nwydd, gwasanaeth neu gymhwyster proffesiynol sy’n ddilys i’w 

gwerthu neu eu defnyddio mewn un aelod-wladwriaeth ym mhob 
aelod-wladwriaeth) .

Tariff allanol cyffredin ar fewnforion i’r UE. 



 

Manteision y farchnad sengl ar gyfer busnesau

Mae lefelau gofynion uwch yn deillio o fynediad i farchnad fwy o faint. 

Costau llai o ganlyniad i ddarbodion maint uwch. 

Mae marchnadoedd mwy yn arwain at gynhyrchu ar raddfa fwy, gan leihau 
costau allbwn cyfartalog. 

Rhyddhau marchnadoedd cyfalaf.

Bydd busnesau’n gallu cael mynediad i’r cynigion cyllid a’r cynigion codi 
cyfalaf gorau ledled Ewrop. 

Mynediad gwell ar gyfer cyflogwyr i farchnadoedd llafur – mae gweithwyr 
o’r holl aelod-wladwriaethau’n weithwyr cyflogedig posibl.  

Gallai cyfoeth cynyddol mewn rhannau tlotach o’r farchnad sengl yrru’r 
galw yn y dyfodol.

Mae deddfwriaeth y farchnad sengl wedi dadreoli marchnadoedd, gan 
gynyddu cyfleoedd i fusnesau cystadleuol gael mynediad i’r marchnadoedd 

hyn.

Manteision y farchnad sengl ar gyfer defnyddwyr a gweithwyr

Cyfoeth uwch wrth i fasnach a chystadleuaeth gynyddu. 

Mae prisiau is yn golygu ‘incwm real’ uwch, ac mae gweithgaredd 
economaidd uwch yn arwain at fwy o swyddi. 

Mwy o ddewis i ddefnyddwyr. 

Mae mynediad ar gyfer y gwneuthurwyr a’r darparwyr gwasanaethau i gyd. 

Beth am godi morgais neu fenthyciad gyda banc yn yr Almaen os yw’r 
cyfraddau llog a gynigir yn is?

Mwy o gyfleoedd cyflogaeth. 

Ar gyfer y bobl sydd â ‘sgiliau gwerthadwy – mae cyflogaeth unrhyw le yn 
Ewrop ar gael i unrhyw un sy’n byw yn un o’r 28 aelod-wladwriaeth. 

Mae cyfraith cystadleuaeth yr UE wedi cynyddu dewis a gorfodi prisiau i 
lawr. 



Pam nad yw’r farchnad sengl yn gyflawn eto?

Mwy nag 20 mlynedd ar ôl ‘agoriad swyddogol’ marchnad sengl Ewrop, mae rhwystrau o ran masnachu a symudiad 
rhydd adnoddau yn yr UE yn parhau. Mae nifer o resymau dros hyn:

• Amddiffyn diwydiannau at ddibenion gwleidyddol neu economaidd. Mae diffynnaeth yn dal i gael ei 
gweithredu ledled Ewrop. Rhoddir cymorthdaliadau gan lywodraethau i ddiwydiannau aneconomaidd ac 
anghystadleuol. 

• Problemau cysoni safonau. Mae cysoni’n golygu dod â gwahanol safonau sy’n bodoli yn Ewrop ynghyd. 
Mae hyn yn dasg anodd a chymhleth, sy’n  anoddach fyth wrth i wledydd frwydro i amddiffyn eu 
diddordebau cenedlaethol. 

• Goblygiadau cost. Yn achos nifer o ddiwydiannau, mae costau uchel i’w cael wrth geisio cyflawni’r 
safonau cysoni a osodir gan Ewrop. 

Effaith aelodaeth ar y DU

Nid oes amheuaeth nad ydym wedi symud yn bell tuag at farchnad rydd mewn nwyddau a gwasanaethau ledled yr 
UE a bod y DU wedi bod yn un o’r gwledydd sydd wedi elwa fwyaf ar y farchnad sengl hon. Wedi’r cyfan, mae nifer 
os nad yr holl gwmnïau Asiaidd ac Americanaidd sydd wedi sefydlu cyfleusterau cynhyrchu yn y DU wedi gwneud 
hynny er mwyn cael mynediad rhydd i weddill yr UE. Fodd bynnag, gwelwyd gwahanol effeithiau mewn gwahanol 
sectorau o’r economi. Mae’r sector cyllid wedi bod yn un o lwyddiannau mawr y DU yn y farchnad sengl, a Llundain 
yw’r  ganolfan ariannol sy’n arwain yn Ewrop ar hyn o bryd, yn cynhyrchu allforion net o £70 biliwn y flwyddyn. Pan 
fydd y DU yn gadael yr UE, mae’n bosibl y bydd angen i fanciau sydd wedi eu lleoli yn Llundain a sefydliadau ariannol 
eraill sefydlu is-gwmnïau ym mhob un o’r 27 aelod-wladwriaeth arall. Byddai angen i bob un o’r is-gwmnïau hyn gael 
eu cyfalafu ar wahân a byddai angen iddynt fodloni trefn ariannol wahanol i Lundain. Amcangyfrifwyd y byddai’r 
effaith net o adael yr UE ar y diwydiant gwasanaethau ariannol yn golygu gostyngiad o £50 biliwn mewn allforion net 
a chwymp cyfatebol mewn swyddi. 

Amaethyddiaeth yw un o’r diwydiannau sydd wedi cael ei effeithio fwyaf gan yr UE a’r farchnad sengl. Mae 
cymorthdaliadau mawr ar gyfer cnydau penodol wedi arwain at dwf y diwydiant amaethyddol. Yn ogystal, mae 
cymorthdaliadau penodol, a anelwyd at ffermwyr ucheldiroedd, wedi diogelu incwm ffermwyr mewn ardaloedd fel 
Cymru ac ardal y Peak. 

Gwnaeth Polisi Awyr Rydd yr UE ddadreoli’r diwydiant awyrennau gan alluogi cwmnïau awyrennau cost isel fel 
Ryanair ac easyJet i gael mynediad i’r farchnad ac ehangu. Mae’r cwmnïau hyn a nifer o gwmnïau awyrennau tebyg 
eraill wedi ffynnu, gan alluogi teithio cost isel i bawb, yn ogystal â chreu miloedd o swyddi newydd. Mae allforion 
y DU i’r UE wedi cynyddu, ar gyfartaledd ac yn nhermau real, ers i’r farchnad sengl gael ei sefydlu, ac mae nifer o’n 
busnesau mwyaf wedi elwa oherwydd darbodion maint sylweddol. 

Fodd bynnag, mae problemau’n parhau. Mae busnesau llai y DU wedi bod ar eu colled o’u cymharu â chystadleuwyr 
yn Ewrop. Mae aelodau cymharol newydd y farchnad sengl gyda’u costau busnes is wedi annog rhywfaint o 
ddadfuddsoddi yn y DU, gyda rhai swyddi gweithgynhyrchu’n symud i Ddwyrain Ewrop. 

 



Yr arian cyfred sengl ac Ardal yr Ewro

Mae’r Undeb Ariannol Ewropeaidd yn golygu sefydlu cyfraddau cyfnewid sefydlog rhwng arian cyfred aelodau a rhoi 
polisi ariannol sengl (cyfraddau llog) ar waith, a weithredir gan Fanc Canolog Ewrop.  

Daeth yr arian cyfred sengl, sy’n cael ei adnabod fel yr ewro (€), i fodolaeth ar 1 Ionawr 1999. I ddechrau, roedd 
yr € yn bodoli ar y cyd ag arian cyfred yr aelod-wladwriaethau (mae hyn yn golygu bod arian cyfred yr aelodau 
yn dal i gael ei ddefnyddio ar gyfer trafodion ariannol a phryniant bob dydd, ond gallai nwyddau a gwasanaethau 
masnachol gael eu prisio mewn ewros). Ym mis Ionawr 2001, cafodd yr ewro ei ryddhau ar gyfer defnydd bob dydd 
gan ddefnyddwyr mewn aelod-wladwriaethau ac am gyfnod roedd gan bob gwlad ddau arian cyfred (ei harian ei hun 
a’r ewro). Unwaith i bobl ddod i arfer â defnyddio’r arian cyfred newydd, disodlodd yr ewro (€) arian cyfred aelod-
wladwriaethau yn llwyr; ar ôl chwe mis, roedd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer pob math o gyfnewid.

Mae’r gwledydd a fabwysiadodd yr ewro fel arian cyfred eu gwlad yn cael eu hadnabod fel Ardal yr Ewro. Mae hyn yn 
golygu, er enghraifft, y gall busnes o Ffrainc dalu am gyflenwadau o unrhyw wlad Ardal yr Ewro heb orfod cyfnewid 
unrhyw arian cyfred i wneud hynny, gan arbed amser ac arian. 



Dewisodd y DU beidio ag ymuno ag Ardal yr Ewro a chadw’r £ sterling fel ei harian cyfred. Mae hyn wedi creu 
rhywfaint o anfanteision ar gyfer busnesau’r DU: 

• Bob tro mae busnes o’r DU yn dymuno newid £oedd yn ewros mae’n rhaid iddo dalu comisiwn i fanc. Nid oes 
gan gystadleuwyr yn Ardal yr Ewro y gost ychwanegol hon ac felly mae ganddynt fantais gost dros eu cys-
tadleuwyr o’r DU. 

• Pan fydd cyfraddau cyfnewid yn anwadalu, mae bob amser elfen o risg ar gyfer busnesau. Mae’r ansicrwydd 
sy’n cael ei greu yn golygu y gallai busnesau o’r DU golli allan pe bai’r gyfradd gyfnewid yn anwadalu ac yn 
eu gorfodi i dalu mwy na’r disgwyl yn wreiddiol am eu cyflenwadau. Nid oes gan wledydd Ardal yr Ewro sy’n 
gweithio gyda’i gilydd ansicrwydd o’r fath.

Mae’r rheswm allweddol a gyflwynwyd ar gyfer cadw’r £ sterling fel arian cyfred y DU yn canolbwyntio ar y ffaith na 
fyddai Banc Lloegr yn gallu gosod y gyfradd llog ar gyfer economi’r DU. Yn lle hynny, Banc Canolog Ewrop a fyddai’n 
gosod y gyfradd. Honnir y byddai hyn felly yn cyfyngu ar allu Llywodraeth y DU i reoli twf economaidd a chwyddiant. 
Ystyrir bod codi a gostwng y gyfradd llog yn y DU yn arf allweddol yn arfdy economaidd y llywodraeth. Mae gostwng 
cyfraddau llog i annog gwario yn aml wedi bod yn strategaeth mae llywodraethau’r DU wedi’i defnyddio i geisio atal en-
ciliad yr economi. Pe bai Banc Canolog Ewrop yn penderfynu peidio â gostwng y gyfradd llog, neu ei chodi hyd yn oed, 
yna gallai hyn fod yn wael iawn i fusnesau’r DU. Mae llawer o bobl yn y DU yn teimlo bod colli’r gallu i reoli’r economi 
yn y modd hwn yn gam yn rhy bell. 

Fel y dangosodd refferendwm 2016 (Brexit), mae nifer mawr yn y DU o’r farn y byddai integreiddio pellach â’r UE yn 
wael i fusnesau’r DU, a hyd yn oed yn fwy o fiwrocratiaeth a rheoliadau’n gwneud busnesau’r DU yn llai cystadleuol. 
Llais y farn hon a oedd hefyd yn sail i’r penderfyniad i beidio â dod yn rhan o Ardal yr Ewro. 

Yr effaith o beidio â bod yn aelod o’r UE ar fusnesau yn y DU

Mae’r modd y mae’r farchnad sengl a’r € yn effeithio ar fusnesau yn y DU yn dibynnu i raddau helaeth ar y math o 
fusnes ac amcanion y busnes. Ar gyfer busnesau mawr sy’n allforio a mewnforio nwyddau a deunyddiau crai, bydd 
amrywiadau yng ngwerth yr € yn erbyn y £ yn effeithio ar benderfyniadau prisio costau a phroffidioldeb. Ond, yn aml, 
yr arian cyfred sy’n fwy o bryder na’r € yw’r $; wedi’r cyfan, mae’r rhan fwyaf o nwyddau’n cael eu prisio mewn $i ac 
mae newidiadau i berthynas y £ / $ yn cael mwy o effaith ar fusnesau. 

Mae’r farchnad sengl yn creu cyfleoedd ar gyfer busnesau cynhyrchu o bob maint. Mae’r ffaith bod diwallu 
rheoliadau aelod-wladwriaethau ar gyfer nwyddau wedi eu mewnforio yr un fath â diwallu rheoliadau ar gyfer 
marchnadoedd domestig yn lleihau costau ac yn gwneud allforio cymaint yn symlach. Fodd bynnag, mae cynyddu 
rheoliadau (yn arbennig yn seiliedig ar gyflogaeth) o’r UE wedi bod yn groes i hyn, gan wthio costau busnes i fyny. 

Mae twf masnach drawsffiniol a chael gwared ar reoliadau tollau yn y farchnad sengl wedi creu cyfleoedd i gwmnïau 
logisteg ehangu eu marchnadoedd, gan leihau costau ar yr un pryd. 

Pan fydd y DU yn gadael yr UE, gallai nifer o fusnesau mwy yn y DU, sy’n elwa oherwydd aelodaeth, ei chael hi’n 
anodd atgynhyrchu’r un enillion yn sgil mynediad i’r farchnad am yr un gost. Byddai hyn yn arbennig o berthnasol 
i gwmnïau awyrennau, llongau a logisteg, cwmnïau gwyliau, a chwmnïau gwasanaethau ariannol. Mae’n debygol y 
byddai pob allforiwr a mewnforiwr yn profi effaith o ryw fath, ond y diwydiannau a enwyd uchod yw’r rhai a fyddai’n 
teimlo’r effaith fwyaf. 

Mae ffermwyr o bob math yn derbyn cymorthdaliadau gan yr UE, ac mae angen gofyn a fyddai Llywodraeth San 
Steffan yn parhau i gefnogi ffermwyr yn yr un modd wedi i’r DU adael yr UE. Mae hefyd effaith bosibl ar gyflenwad 
llafur. A fyddai gadael yr UE yn golygu bod degau o filoedd o weithwyr o Ewrop sy’n gweithio ym meysydd 
lletygarwch, gofal iechyd ac amaethyddiaeth yn gorfod gadael y DU? Pe bai hyn yn digwydd, heb unrhyw amheuaeth 
byddai costau cyflog yn codi yn y diwydiannau hyn. 



Mae safbwyntiau a barn ar oblygiadau gadael yr UE yn groes i’w gilydd. Hyd nes i’r DU adael yr UE, ac o bosibl am 
rai blynyddoedd eto, ni fydd yr effaith wirioneddol ar fusnesau yn y DU yn hysbys. Rhoddir y safbwyntiau isod gan 
Lyfrgell Tŷ’r Cyffredin:

I MEWN ALLAN

Y ddadl
Dadleuon o blaid ac yn erbyn Brexit, yn ôl y prif ymgyrchoedd. 

Mae'r rhan fwyaf o reoliadau'r UE yn cywasgu 28 
safon genedlaethol yn un safon Ewropeaidd, gan 
leihau biwrocratiaeth a chynnig manteision i 
fusnesau. Wrth aros i mewn, gall Prydain ymladd i 
sicrhau rheoliadau gwell. 

Nid yw gadael yn golygu llai o fewnfudo. Mae gan 
wledydd sy'n masnachu â'r UE o'r tu allan gyfraddau 
uwch o fewnfudo, gan gynnwys o wledydd yr UE, na 
Phrydain. 

Bydd Prydain yn trafod perthynas newydd â'r UE heb 
fod yn gaeth i gyfraith yr UE. Gall sicrhau cynigion 

masnachu â gwledydd pwysig eraill fel China, India 
ac America. 

Gall Prydain beidio ag anfon £350 miliwn, sy'n 
cyfateb i hanner cyllideb ysgolion Lloegr, i Frwsel 

bob wythnos. Gallai'r arian hwn gael ei wario ar 
ymchwil wyddonol a diwydiannau newydd. 

Gall Prydain newid y system "ddrud ac afreolus" sy'n 
cynnig drws agored i'r UE ac sy'n rhwystro mewn-

fudwyr nad ydynt o'r UE a allai gyfrannu at y DU. 

Ychydig bach o ddylanwad sydd gan Brydain o fewn 
yr UE. O'r tu allan, gall gymryd seddi mewn 

sefydliadau rhyngwladol o’r newydd a bod yn 
ddylanwad cryfach o safbwynt masnach rydd a 

chydweithio.

Ffynhonnell: Britain Stronger in Europe; Vote Leave



Beth mae gadael yr UE yn ei olygu i fusnesau?

Mae’r effaith ar fusnes yn un o’r pedwar maes lle bydd yr effaith economaidd ar adael yr UE fwyaf amlwg, yn ôl 
Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin. 

Mae’r UE yn deddfu mewn nifer o feysydd sy’n effeithio’n uniongyrchol ar fusnesau. Mae’r rhain yn cynnwys:

• Manylebau cynnyrch
• Cystadleuaeth
• Telerau cyflogaeth
• Iechyd a diogelwch
• Diogelu y defnyddiwr

Rheoleiddio 

Os bydd y DU yn tynnu’n ôl yn llwyr o’r UE a’r Ardal Economaidd Ewropeaidd ac yn peidio â chynnal trafodaethau 
am fynediad i’r farchnad sengl, byddwn yn rhydd i reoleiddio busnesau fel y gwelwn orau, ar y cyfan. Ni fyddai hyn 
yn golygu diwedd ar reoliadau’r UE, er hynny. Bydd y llywodraeth, heb os, yn penderfynu cadw hanfodion rhai o 
gyfreithiau’r UE. Byddai’n rhaid i fusnesau sy’n allforio i’r UE barhau i gydymffurfio â nifer o safonau cynnyrch yr UE 
hefyd. 

Os bydd y DU yn trefnu perthynas sy’n debyg i un Norwy a’r Swistir, lle mae cael mynediad i’r farchnad sengl yn 
golygu derbyn nifer o gyfreithiau’r UE, mae’n bosibl na fydd gan y DU y rhyddid i reoleiddio fel y yr hoffai. 

Mae Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin wedi dweud nad yw effaith gyffredinol gadael yr UE ar fusnesau yn ymwneud mewn 
gwirionedd â’r effaith y bydd gadael yn ei chael ar faint y ‘baich’ y mae rheoliadau’n eu creu. Mae’n ymwneud â’r 
cwestiwn a yw’r manteision o gael system reoleiddio genedlaethol sy’n hyblyg ac wedi’i theilwra’n fwy yn gorbwyso 
colli mynediad i’r farchnad sengl a allai gyrraedd gyda pha bynnag fath o berthynas rydym yn cytuno arni gyda’r UE. 

Ailstrwythuro a methdalu

Mae cyfreithiau’r UE ar fethdalu wedi’u llunio i gydlynu achosion ledled aelod-wladwriaethau’r UE, ac i rhwystro’r 
rhai sydd ynghlwm rhag ‘siopa’ o gwmpas o fewn yr UE am y rheolau methdalu mwyaf buddiol. 

Unwaith y bydd y DU wedi gadael yr UE, ni fydd rheolau methdalu’r UE yn awtomatig berthnasol bellach i’r DU. Bydd 
achosion methdalu’r DU yn llysoedd aelod-wladwriaethau’r UE sydd ar ôl, ac achosion yr UE yn y DU, yn dibynnu ar 
ganlyniadau’r trafodaethau.  

Caffael cyhoeddus

Mae llawer o drefniadau caffael cyhoeddus y DU yn cael eu rheoleiddio gan reolau’r UE. Amlinellir y rhain yn y 
cytundeb Ewropeaidd craidd, yng nghyfarwyddebau’r UE, ac yn rheoliadau’r DU sy’n tarddu o’r cyfarwyddebau. 

Mae’r rheolau hyn yn ddadleuol oherwydd yn aml fe’u hystyrir yn rhy fiwrocrataidd a dywedir eu bod yn cyfyngu 
ar allu cyrff cyhoeddus i ‘brynu o Brydain’. Er hynny, maen nhw’n cynnig cyfleoedd i gwmnïau o Brydain gyflenwi 
sectorau cyhoeddus gwledydd eraill. Maen nhw hefyd yn ei gwneud yn haws i sector cyhoeddus y DU gyrraedd ystod 
ehangach o gyflenwyr posibl, gan gynyddu o bosibl werth am arian yn yr hyn mae’n ei brynu.  

Mae angen i’r DU benderfynu bellach pa un ai yw’n dymuno cytundebau â gwledydd eraill i gyd-agor eu 
marchnadoedd caffael cyhoeddus. Ond byddai hyn yn golygu bod yn rhaid i’r DU ganiatáu i gyflenwyr mewn 
gwledydd eraill wneud cynnig am gyfleoedd caffael cyhoeddus y DU a byddai’n rhaid i Brydain ddilyn gweithdrefnau 
penodedig yn ei phrosesau caffael – gan gael gwared o bosibl ar rywfaint o leihad y baich a allai godi o beidio gorfod 
cymhwyso rheolau’r UE bellach.



Gwasanaethau ariannol

Mae nifer helaeth o’r trefniadau rheoleiddio gwasanaethau ariannol sy’n bodoli yn deillio o’r UE. 

Oherwydd ei maint a’i dylanwad, mae’r DU yn aml wedi arwain diwygiadau yn y gwasanaethau ariannol, gan wirio 
wrth adolygu eu bod yn cyd-fynd â rheolau’r UE.  Mae hyn wedi bod yn arbennig o wir ar ôl yr argyfwng ariannol. 
Mae’n debygol felly y bydd rhan sylweddol o’r ddeddfwriaeth hon yn aros ar ôl gadael yr UE, ond nid o reidrwydd ar 
yr un ffurf neu i’r un graddau. 

Ar hyn o bryd, mae’n rhaid i ddarparwyr gwasanaethau ariannol sydd wedi’u lleoli y tu hwnt i’r Ardal Economaidd 
Ewropeaidd sefydlu is-gwmni neu gangen yn yr UE er mwyn darparu gwasanaethau trawsffiniol. 

Mae’r astudiaeth yn cytuno y gallai rheoliadau ariannol newydd yr UE roi’r sector dan bwysau. 

Trethi

Ni fydd gadael yr UE yn gwneud gwahaniaeth mawr i bolisi treth y DU, ar wahân i un eithriad mawr sef TAW. Mae 
corff cadarnhaol o gyfraith yr UE sy’n sefydlu rheolau cyffredin ar gyfer TAW ledled aelod-wladwriaethau – ac, i 
raddau llai, tollau ecseis (tollau ar gynhyrchion penodol, fel alcohol). 

Mae’r UE yn gosod system wedi’i safoni ar gyfer TAW ledled holl aelod-wladwriaethau’r UE. Mae hyn yn cynnwys 
cyfradd TAW safonol heb fod yn llai na 15% a chyfradd lai am nwyddau neu wasanaethau penodol heb fod yn llai na 
5%. 

Soniwyd am TAW yn ystod yr ymgyrch fel maes lle dadleuwyd, pe bai’r DU yn pleidleisio dros adael, y gallai’r 
llywodraeth dynnu TAW oddi ar filiau egni i’w gwneud yn fwy fforddiadwy ar gyfer defnyddwyr. Gall y DU benderfynu 
gwneud hyn unwaith iddi adael yr UE. 

Mae’r ffaith bod TAW yn cyfrif am oddeutu 17% o’r holl drethi sy’n cael eu talu yn awgrymu y bydd llywodraethau’r 
dyfodol yn annhebygol o newid rheolau TAW y DU yn fawr, er y bydd ganddynt y pŵer hwn. Felly, yn ymarferol, mae’n 
bosibl na fydd TAW ar filiau egni yn cael ei thynnu. 

Wrth fod yn yr UE, mae cyfreithiau treth y DU hefyd wedi gorfod cydymffurfio â rhyddfreintiau’r UE mewn perthynas 
â symudiad rhydd nwyddau, pobl, gwasanaethau a chyfalaf. Mae nifer o achosion wedi bod lle mae Llys Cyfiawnder 
Ewrop wedi dyfarnu bod cod treth aelod-wladwriaeth wedi mynd yn groes i’r rhyddfreintiau hyn. 

Mae’r maes arall lle mae’r UE yn effeithio ar bolisi treth yn ymwneud â’r mesurau y mae wedi eu cyflwyno i fynd 
i’r afael ag achosion o osgoi trethi, fel drwy wella’r ffordd y mae aelod-wladwriaethau’n cyfnewid gwybodaeth am 
drefniadau trethi busnesau. Mae’n bosibl yn wir y bydd y DU yn dymuno parhau i gael rhyw fath o gytundeb ledled yr 
UE sy’n debyg i’r un hwn unwaith y bydd yn gadael yr UE. 

Hyd nes y bydd manylion y trafodaethau Brexit wedi eu cwblhau a’u rhoi ar waith, mae’n anodd dweud beth fydd yr 
effaith ar fusnesau yn y DU. Heb os, bydd rhai ar eu hennill a rhai ar eu colled. Fodd bynnag, mae’r ansicrwydd y mae 
busnesau a defnyddwyr yn eu hwynebu yn y DU yn destun pryder mawr. 



Themâu trafodaeth
Beth yw'r farchnad sengl?
Beth yw manteision ac anfanteision y farchnad sengl?
Sut mae Ardal yr Ewro, a'r ewro, yn gweithio? 
Beth yw manteision bod yn aelod-wladwriaeth yr UE? 
Beth yw'r effaith debygol ar fusnesau yn y DU o beidio â bod yn aelod o'r UE? 
Dylai'r DU fod wedi aros yn aelod o'r UE. Gwerthuswch y gosodiad hwn.
Manteision y farchnad sengl 

http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/citizens_en.pdf

Effaith bosibl Brexit ar fusnesau yn y DU 

https://www.businesstakeaways.co.uk/the-potential-impact-of-brexit-on-uk-business/

Manteision yr arian cyfred sengl

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/why/index_en.htm

Yr UE ac ehangu’r undeb (PDF i’w lawrlwytho)

http://europa.eu/pol/enlarg/index_en.htm

Gwnewch ymchwil i ddarganfod y sefyllfa ddiweddaraf o ran y DU yn gadael yr UE. 


