CYNGOR GWYNEDD COUNCIL

Gwasanaeth Cefnogi Busnes Gwynedd
Diweddariad Brexit 18.01.2021
Yn dilyn diwedd cyfnod pontio Brexit ar 31 Rhagfyr 2020, ac arwyddo’r
Cytundeb Masnach a Chydweithredu rhwng y DU a’r UE, mae Llywodraeth y
DU wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer ystod eang o sectorau.
Am fwy o wybodaeth, ewch i:

https://www.gov.uk/transition.cy
https://llyw.cymru/paratoi-cymru
Canllawiau pellach a chymorth ar gael isod:


Gweminarau ar gyfer sefydliadau sy’n masnachu gyda’r UE

Cofrestrwch ar gyfer gweminarau neu gwyliwch weminarau wedi’u recordio
ymlaen llaw am fasnachu gyda’r UE.
http://bit.ly/3imFQxS
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Sut i roi gwybod am werthiannau’r UE a wnaed ar neu cyn 31 Rhagfyr 2020
ar gyfer TAW

Dysgwch sut i roi gwybod am gyflenwadau o nwyddau a gwasanaethau i
gwsmeriaid sydd wedi’u cofrestru ar gyfer TAW mewn gwlad yn yr UE gan
ddefnyddio Rhestr Gwerthiannau’r CE.
http://bit.ly/2M5lpK4


Amserlen Tariff Integredig y DU

Mae’r wybodaeth dreth hon a’r nodyn effaith yn ymwneud ag Atodlen Tariff
Integredig y DU, sy’n nodi’r rheolau ar gyfer dosbarthu nwyddau a’r dull o
bennu’r tariff sy’n berthnasol i’r nwyddau hynny.
http://bit.ly/2XQ3k59


Cludo nwyddau ar y ffyrdd yn rhyngwladol

Beth sydd angen i weithredwyr cerbydau nwyddau’r DU ei wneud i gludo
nwyddau ar y ffyrdd yn rhyngwladol
http://bit.ly/38Txef0


Sut i allforio cynhyrchion pysgodfeydd morol gwyllt i’r UE o 1 Ionawr 2021

Canllawiau i fusnesau pysgota a bwyd môr ar gyfer allforio pysgod a bwyd môr
i’r UE o 1 Ionawr 2021
http://bit.ly/367WY5V


Newyddlen Cyfnod Pontio UE Bwyd a Diod

Mae dolenni ar gyfer canllawiau i’r sector fwyd hefyd ar gael yn newyddlen
diweddaraf Bwyd & Diod Cymru, ewch i:
http://bit.ly/2LL7A3x

Porthladd Caergybi – Cludo anifeiliaid byw o dan
Carnet ATA
Os ydych yn cludo anifeiliaid byw o dan Carnet ATA, bydd angen i chi ddweud
wrth Llu’r Ffiniau gan y bydd hyn yn eu helpu i flaenoriaethu prosesu eich
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Carnet ATA. Pan fydd eich mordaith yn cael ei chadarnhau, bydd angen i chi
roi gwybod i Llu’r Ffiniau pan fyddwch yn disgwyl cyrraedd Roadking
Truckstop. Rhaid i chi wneud hyn o leiaf 24 awr cyn y byddwch yn cyrraedd.
E-bost Llu’r Ffiniau yn: BFHolyhead@HomeOffice.gov.uk
Gallwch gael mynediad i Roadking drwy ymadael â’r A55 wrth gyffordd 2
Truckstop Roadking
Parc Cybi
Kingsland
Caergybi
LL65 2YQ
Mae Carnetau’r ATA, y Swyddfa Cyrchfan a’r Swyddfa Gadael ar gael 24 awr
y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, yn Truckstop Roadking.
http://bit.ly/35c7CrP

Mae mwy o wybodaeth defnyddiol i’w gael o:

Cyngor Gwynedd – Cefnogaeth i Fusnes
https://www.gwynedd.llyw.cymru/busnescovid19
https://twitter.com/BusnesGwynedd

Rhwydwaith Busnes Gwynedd
https://www.gwyneddbusnes.net/Hafan
https://twitter.com/gwyneddbusnes

Busnes Cymru
https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/
https://twitter.com/_busnescymru

FSB Cymru
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https://twitter.com/FSB_Wales

Croeso Cymru
https://twitter.com/croesocymrubus
Cofrestru i dderbyn y newyddion diweddaraf
https://bit.ly/3klWPAU

Os oes gennych gwestiwn neu angen cyngor ebostiwch
busnes@gwynedd.llyw.cymru
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