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MINISTERU GĦALL-FINANZI

Jum Finanzi
ĦRUĠ TA’ BOND GĦALL-ANZJANI

Bil-għan li jittejjeb kemm jista jkun id-dħul
finanzjarju tal-anzjani l-Ministru għall-Finanzi l-Prof. Edward Scicluna nieda l-ħruġ ta’
62+ Government Savings Bond. L-anzjani li
għandhom 62 sena u aktar setgħu jinvestu
fih sa €10,000 li fuqhom jitħallsu imgħax ta’
3%. Il-Bond intlaqà ferm tajjeb u nħataf fi ftit
sigħat, filfatt il-Ministru għall-Finanzi ħabbar
li dan il-Bond se jkun qed jerġa joħroġ b’ allokazzjoni ta’ €30 miljun oħra.

INVESTIMENT TA’ €50 MILJUN
F’AFFORDABLE HOUSING

Ftehim ta’ aktar minn €50 miljun bejn ilGvern Malti, il-Bank Ewropew għall-Investiment, u l-‘Council of Europe Development
Bank’, li se jfisser l-iżvilupp ta’ 680 appartament għal dawk l-aktar vulnerabbli. Dawn
l-appartamenti se jkunu mifruxin fuq sittax-il
sit madwar Malta. Il-proġett huwa riflessjoni ta’ fejn dan il-Gvern irid imur fil-ħames
snin li ġejjin u huwa turija ċara ta’ kif is-settur tal-‘housing’ huwa prijorità kif imwiegħed
qabel l-elezzjoni.

RAPPORTI POŻITTIVI
MILL-AĠENZIJI TA’ KREDITU

L-aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu
Fitch għolliet ir-rating ta’ Malta minn A għal
A+. Fl-istess perjodu l-aġenzija DBRS bidlet l-analiżi tagħha dwar Malta minn waħda stabbli għal waħda pożittiva filwaqt li
żammet lil Malta fil-kategorija ‘A’. F’rapporti
b’saħħithom dwar pajjiżna dawn l-aġenziji
rrimarkaw kif huma diversi l-fatturi li wasslu
għal dawn il-klassifikazzjonijiet. Innotaw fost
dawn il-fatturi t-tnaqqis fid-dejn, it-tkabbir
fl-ekonomija u l-kontroll tad-defiċit.

FOND GĦAL BICYCLE RACKS
FIL-LOKALITAJIET

Il-Ministru għall-Finanzi Prof. Edward Scicluna nieda fond ta’ €150,000 allokat għall-kunsilli lokali biex jiġu installati għadd ta’ ‘bicycle
racks’ f’lokalitajiet differenti madwar Malta u
Għawdex. Din il-miżura baġitarja għandha
l-għan li tbiddel il-mentalità u tixpruna l-użu
tar-rota bħala mezz alternattiv ta’ transport

KONSULTAZZJONI TA’ QABEL
IL-BAĠIT

Fl-aħħar ta’ Lulju nbdiet id-diskussjoni
dwar il-baġit 2018 mal-imsieħba soċjali u mal-pubbliku inġenerali. Ġew spjegati
l-prijoritajiet għall-baġit tas-sena d-dieħla
lill-Kunsill Malti għall-Ekonomija u l-Iżvilupp Soċjali (MCESD), fejn imbagħad

f’ laqgħa separata l-MCESD għamel numru ta’ proposti għal dan il-Baġit 2018 li se
jkun qed jiffokka fuq l-infrastruttura ta’
pajjiżna. Bi tħejjija għall-baġit saru wkoll
żewġ laqgħat ta’ konsultazzjoni pubblika
f’Malta u Għawdex, fejn il-pubbliku seta’
jitkellem direttament u jagħmel s-suġġerimenti tiegħu lill-Ministru għall-Finanzi Prof.
Edward Scicluna. Apparti l-pubbliku
kien hemm laqgħat oħra ffukati f’setturi differenti, fosthom
is-sidien ta’ negozji li setgħu
jgħidu tagħhom waqt ‘Business Breakfast’ li ttella' bi
tħejjija għal dan il-Baġit.
Komplew ukoll għadd
ta’ laqgħat bilaterali fejn
il-Ministru għall-Finanzi ltaqa’ mal-Ministri u
s-Segretarji Parlamentari kollha u magħhom
iddiskuta l-miżuri li se
jitħabbru f’dan il-Baġit.

ĦLAS LURA TAL-VAT
FUQ APPARAT TA’
PERSUNI B’DIŻABILITÀ

Il-Ministru għall-Finanzi l-Prof. Edward Scicluna nieda l-iskema li permezz tagħha se jkunu qiegħdin jibbenefikaw persuni b’diżabilità fix-xiri ta’ apparat
għall-ħtiġijiet tagħhom. Se jkunu qegħdin
jingħataw lura sa massimu ta’ €600 imħallsin f’ VAT fuq l-apparat mixtri fuq medda
ta’ ħames snin.

INĊENTIVI FISKALI GĦAL SKEMI TA’
PENSJONIJIET PRIVATI

Il-Ministru għall-Finanzi Prof. Edward Scicluna ħabbar għadd ta’ inċentivi fiskali maħsubin sabiex iħajjru lil min iħaddem joħloq
pensjonijiet privati lill-impjegati tagħhom,
imsejħa Skema ta’ Pensjoni Okkupazzjonali
Volontarja. Ta’ kull sena min iħaddem ikun
jista’ jiddepożita ammont ta flus lill-impjegat
f’fond apposta, biex imbagħad l-impjegat
jibbenefika minn dawn il-flus mal-età tal-irtirar.
Apparti li min iħaddem se jkollu tnaqqis
fit-taxxa, se jkun hemm għadd ta’ benefiċċji
oħra fosthom li min iħaddem jattira u jżomm
miegħu l-aħjar talent. Se jkunu qegħdin
jingħataw ukoll inċentivi fiskali oħra lill-impjegati biex anke huma jinvestu fl-iskema u b’
hekk jissaħħaħ id-dħul tagħhom mill-pensjoni. Din l-iskema ta’ inċentivi kienet waħda
mill-miżuri mħabbra fil-Baġit għal din is-sena.

