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JITQASSMU Ċ-ĊEKKIJIET BIEX IKOMPLI
JITNAQQAS IL-PIŻ TAT-TAXXA
EDWARD SCICLUNA /Ministru għall-Finanzi

I

tispiċċax ta’ miżuri li l-gvern
żied, u għax l-ekonomija
kellha xi tqassam. Dan blIngliż ngħidulhom discretionary expenditures. Jiġiﬁeri spiża
diskrezzjonarja u ma hix commitment mill-ftehim kollettiv
jiġiﬁeri mill-pagi, pensjonijiet, spejjeż tas-settur pubbliku u l-manutenzjoni tagħhom. Kull sena qed inwarrbu
somma modesta ħafna ta’ xi
ħames miljun ewro u spiċċajna b’ħamsin miljun ewro.
Dan sar biex noħolqu u
nqassmu l-ġid u dan hu l-effett tagħhom.
Ir-refund tal-ġimgħa l-oħra
stmajna li dawk li jaħdmu
waqqgħu r-riskju ta’ faqar
b’0.17.
L-istess
nistgħu
ngħidu għaċ-children’ s allowance u l-inhouse beneﬁt, li
kieku ma kinux iddisinjati
b’mod għaqli ma kinux iħallu
daqstant ġid. Kif qegħdin
ngħidu kull indikaturi ta’
setturi
tal-popolazzjoni
dawk l-erba’ miżuri għenu
jew mistennija li jgħinu.
Kieku qbadna u qtajna ttaxxa bħalma bdejt ngħid
kien jiġri li l-faqar imur għallagħar. Dan għaliex tispiċċa
tagħti iżjed lil ta’ fuq milli lil
ta’ isfel. Għall-kuntrarju taċċekkijiet qegħdin taraw li
minn qiegħed isfel qed jieħu
iżjed minn ta’ fuq. B’hekk
dan il-gvern qed jirnexxi.

fuq kollox għal dak li qed
jipproponu li jwettqu ﬁlħames snin li ġejjin. Li ma
tmurx tivvota jﬁsser li tkun
indirettament qed tagħżel
kandidati tal-Partit Nazzjonalista li wisq nibża’ mhumiex
f’pożizzjoni, anke minħabba
nuqqas ta’ għarﬁen, li jirrappreżentawk bl-aħjar mod.
Fl-aħħar ġimgħat ktibt kif
f’żewġ okkażjonijiet partikolari, il-kandidati tal-PN
urew kemm mhumiex preparati jew żbaljati ﬂ-analiżi
tagħhom. Ejjew inpoġġu ﬁlġenb il-ħsara li għamlu lil
pajjiżna ﬂ-aħħar snin. Kandidat minnhom għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew qas jaf jagħraf jagħmel
diﬀerenza bejn fondi Ewropej f’forma ta’ cash grants
u self. Bil-kummenti tiegħu
meta qal li Malta tista’
tagħmel iktar f’dan l-aspett
kien qiegħed biss jibgħat
messaġġ li jrid lin-negozji
Malti jiddejnu. Imbagħad
ﬁt-tieni każ qalulna li jridu
kunsill awtonomu għal
Għawdex li jkun japplika hu
għal fondi strutturali għal
Għawdex. Xħin staqsejthom

jafux li Għawdex ma jistax
japplika waħdu għal fondi,
irrealizzaw li kienu għamlu
żball. Mhumiex preparati!
Iżda apparti li mhux preparati, u apparti l-iżbalji
viżibbli ﬁl-kampanja elettorali tagħhom, liema kampanja tidher nieqsa minn
strateġija tajba u professjonali, il-votant nistiednu
jagħmel mistoqsija waħda.
X’inhu l-PN illum? X’jirrappreżenta? X’proposti qed
jaghmel f’dawn l-elezzjonijiet? Xejn. Il-baħħ. Nuqqas
ta’ kandidati ﬁ tlieta u għoxrin lokalità, faqar ta’ proposti, ebda strateġija u nixfa ta’
proposti. L-istrateġija, jekk
tista’ ssejħilha hekk, li stajt
nagħraf hi li ﬁd-dawl ta’ dan
kollu u biex iwaqqfu lemoreġija li hemm, iddeċidew li jimmiraw il-kampanja tagħhom biex il-hardcore
tal-PN joħroġ jivvota. Dan
billi komplew bil-kampanja
negattiva, billi jmeru is-sewwa magħruf u billi jsejħu
lill-moviment tagħna bħala
partit soċjalista. Ftit jafu li
dawn huma strateġiji riċiklati li rnexxew ﬁt-tmeninijiet

iżda ma ħadmux iktar ﬁssnin ta’ wara. Ftit jafu li lMalti u l-Għawdxi llum induna li r-re jinsab bla ħwejjeġ.
Ftit jafu li l-Moviment tagħna mexxa lill-pajjiż lejn laqwa żmien u għad għandna l-għatx biex inkomplu
nibdlu. Għalhekk progressivi, għax qatt ma nieqfu
noħolmu u nibdlu.
Il-moviment qiegħed isejjaħ lill-Maltin u l-Għawdxin
biex kulħadd iwettaq id-dover tiegħu, dak li jivvota.
Irrispettivamwnt lil liema
partit tivvota, id-demokrazija titlob li tkun int li tagħżel
min jirrappreżentak fuq kull
livell. Aħna naħdmu kuljum
biex imbagħad niġu b’wiċċna minn quddiem mal-poplu biex jiġġudikana. Dan hu
l-bażiku
f’demokrazija.
Ħaddieħor għazel li l-ewwel
iwaddab il-ġebla u mbagħad
jaħbi idu. Ħaddieħor għażel
li jﬁxkel u jmaqdar iżda
mbagħad ma joﬀrix proposti
u alternattivi. Ħaddiehor
mhux preparat biex jirrappreżentak.
L-għażla hi waħda cara: ilPartit Laburista.

Il-Ministru għall-Finanzi, il-Professur Edward Scicluna waqt il-konferenza
tal-aħbarijiet li nediet l-implimentazzjoni ta’ miżura baġitarja oħra
bil-għan li titnaqqas it-taxxa fuq ix-xogħol [Ritratt: PIERRE SAMMUT (DOI)]

l-ġimgħa l-oħra nedejt miżura mill-baġit għal din
is-sena, li ġejja mill-programm elettorali għal din illeġiżlatura. L-iskop ewlieni
ta’ din il-miżura hu li tkompli titnaqqas it-taxxa. Hemm
żewġ modi ta’ kif wieħed
jista’ jnaqqas it-taxxa, fost
oħrajn wieħed jista’ jċaqlaq
is-sistema tat-taxxa b’mod li
jkun hemm tax refund. Iżda
mbagħad jiġri li dan jispiċċa
jittieħed biss minn min iħallas it-taxxa u ma jieħu xejn
dak li ma jħallasx taxxa.
Agħar minn hekk il-mod kif
is-sistema tat-taxxa taħdem
iktar ma’ int ’il fuq ir-rata
tkun aktar qawwija, allura lcredit jikber awtomatikament. Iżda hekk minﬂok
tkun qed tgħin biex jonqos

il-faqar tkun qed tkabbar ilgap bejn dawk li jaqalgħu linqas u dawk li jaqalgħu liżjed. Għalhekk għall-kuntrarju int trid tagħti ħafna
iżjed lil min iħallas inqas.
Huwa b’hekk li l-gvern
irnexxielu jnaqqas in-numru
ta’ persuni f’riskju ta’ faqar.
Ir-riskju ta’ faqar ma jinżilx
waħdu, iżda billi tagħmel
miżuri bil-galbu ﬁl-baġit. Ittieni oġġettiv huwa li nkomplu wkoll ngħinu d-dħul ta’
min jaħdem. Fost dawn ilmiżuri għandna l-COLA,
għandna ż-żieda ﬁl-paga
minima wara l-ewwel sena,
il-waqgħa tar-rati tat-taxxa li
bdejna bihom ﬂ-ewwel tliet
snin u komplejna wkoll ﬁrraba’ sena, għal dawk li
jaqalgħu inqas minn €60,000.

Ma jridukx
tivvota
Dr AARON FARRUGIA /Segretarju Parlamentari
għall-Fondi Ewropej u d-Djalogu Soċjali
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Fost il-miżuri l-oħra hemm
ukoll il-miżura tat-tapering u
l-inwork beneﬁt. Dawn ﬂimkien maż-żieda ﬁl-leave fost
oħrajn kollha għandhom lgħan li b’mod eﬀettiv iżidu
d-dħul ta’ min jaħdem.
Niġu għall-aħħar miżura li
tnediet, dik taċ-ċekkijiet. Din
hija t-tieni sena li se nibagħtu
ċekk lil kull min jaħdem anke
jekk dawn ma jħallsux taxxa.
Għal min ħallas it-taxxa l-ﬂus
qed jingħataw abbażi d-dikjarazzjoni tat-taxxa tagħhom
f’Ġunju 2018, li jiġi d-dħul
tas-sena 2017. Iċ-ċekkijiet
ivarjaw minn €40 sa €68
skont id-dħul ta’ dak li jkun.
Dawk li mhumiex iħallsu ttaxxa, jew inkella l-inqas li
jaqilgħu u huma single se jirċievu ’l fuq minn €60. Mentri

dawk li huma ﬁl-parti ta’ fuq
u jaqilgħu viċin is-€60,000 se
jkunu qed jirċievu inqas,
jiġiﬁeri qrib l-€40. Iċ-ċekkijiet
sal-lum għandhom ikunu
waslu għand kulħadd. Dawk
li sa issa għadhom ma
rċevewhx għandhom ikunu
prudenti jagħtu ftit ieħor
ċans. Jekk jara li baqa’ ma
rċeviehx sal-ġimgħa d-dieħla
għandu jċempel lid-dipartiment fuq 153. Is-somma globali li l-baġit ivvota għal din
il-miżura hi ta’ €11.5 miljun u
li minnhom se jibbeneﬁkaw
207,492 persuni. Fil-konklużjoni rrid nuri li l-gvern mhux
bil-paroli qed inaqqas irriskju tal-faqar, iżda bil-fatti.
Il-miżuri li qed nagħmlu qed
ikunu studjati u meqjusa, bilgħan li s-sena ta’ wara naraw
li l-gvern b’wiċċu minn quddiem jgħid li r-riskju ta’ nies
ﬁl-faqar nieżel.
Minn 102,000 persuna ﬂ2013 dawk ﬁr-riskju ta’ faqar
niżlu għal 87,000 ﬂ-2019. Irrata mbagħad tinżel għal
19.3%. Fl-2018 u anke ﬂ-2019
din ir-rata mistennija terġa’
tinżel. Dan għax introduċejna
miżuri oħra u li issa kulħadd
hu familjari magħhom bħal
ngħidu aħna t-tapering, childcare, il-breakfast club, iż-żieda
ﬁl-paga minima, l-inwork beneﬁt, iż-żieda ﬁl-COLA eċċ.
eċċ. Għandi lista twila li ma

ekk hu. Il-palladani
tad-demokrazija u li
ma’ kull ċans jgħidu lil sħabna l-Ewropej li Malta dittatorjat, reġgħu ġabu l-interessi partiġġjani qabel l-interess
nazzjonali. Għal dawk li
għadhom ma fehmux dwar
xiex qed nitkellem, infakkar
li l-Partit Nazzjonalista, ﬁddawl tal-elezzjonijiet talKunsilli Lokali kollha f’Malta u Għawdex, għażel li ma
joħroġx biżżejjed kandidati
f’23 lokalità u b’hekk mhux
se tkun qed issir elezzjoni
billi diġà ċeda l-maġġoranza
lill-Partit Laburista, saħansitra f’lokalitajiet fejn kien
hemm żminijiet fejn it-tellieqa kienet ras imb ras. Affarihom. Uħud qalu li din
kienet mossa politika tal-PN
biex jevitaw elezzjonijiet u
b’hekk jemmnu li l-votant

Laburist f dawn il-lokalitajiet ma jmurx jivvota għallelezzjoni tal-Parlament Ewropew, bil-konsegwenza li
d-distakk bejn iż-żewġ partiti jiċkien. Oħrajn qalu li dan
kien konsegwenza u riżultat
tal-qasma kbira u l-apatija li
hemm ﬁl-PN. Jien ngħid li
l-verità tinsab xi mkien ﬁnnofs, jew aħjar, taħlita
tat-tnejn. Hu għalhekk li lvotant Laburist, anke dak li
qed jikkunsidra jingħaqad
mal-moviment għall-ewwel
darba, għandu jmur jivvota.
Għandek tmur tivvota ﬁddawl tar-riżultati li bħala
Gvern ksibna ﬂ-aħħar snin,
tal-ħidma li għamlu d-deputati Parlamentari Ewropej
Laburisti u anke dak li lKunsilli Lokali mmexxija
b’maġġoranza
Laburista
għamlu għal-lokal tiegħek u

