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X’se jieħdu l-pensjonanti
EDWARD SCICLUNA /Ministru tal-Finanzi

L

-anzjani se jkunu fost laktar faxxa taÕ membri
tas-soċjetà tagħna li se
jibbenefikaw mill-baġit li ħabbart nhar it-Tnejn li għadda,
grazzi għal pakkett ta’ 20
miżura intiża biex jiżdidilhom
id-dħul, fosthom permezz talqtugħ ta’ taxxa, kif ukoll
għajnuna estiża għall-carer u
għajnuna oħra. Dan kollu se
jidħol fis-seħħ fl-2017. Nixtieq
nispjega aktar fil-fond dan ilpakkett, li qed jintwera
f’forma ta’ tabella wkoll. Nibda billi nispjega t-tibdil li seħħ
fit-taxxa tad-dħul.
Koppja ta’ pensjonanti missena d-dieħla se ikollhom lewwel €13,000 mill-pensjoni
tagħhom ħielsa mit-taxxa.
Barra minn hekk, mhux se
jiġu intaxxati fuq l-ewwel
€500 fuq dħul ieħor, li se
jogħla għal €1,000 għall-2018.
Pensjonanti li jikkwalifikaw
għar-rati ta’ taxxa fuq id-dħul
ta’ ġenituri, se igawdu wkoll
minn din il-miżura, b’dan li

għas-sena d-dieħla ma jħallsux taxxa fuq l-ewwel €11,500
filwaqt li ma jħallsux taxxa
fuq
l-ewwel
€13,000
għall-2018.
Fil-każ ta’ pensjonanti single, matul l-2017 mhux se
iħallsu taxxa fuq l-ewwel
€10,500 mill-pensjoni tagħhom, fil-waqt li dan il-limitu
jitla’ għal €13,000 fl-2018.
Grazzi għal din il-miżura, ilpensjonanti se jifdlilhom sa
massimu ta’ €585 fil-but fi
ffrankar ta’ taxxa fuq id-dħul.
Għal darb’oħra l-anzjani se
jibbenefikaw b’mod sħiħ millkumpens għall-għoli tal-ħajja
għall-2017, li se ikun ta’ €1.75
fil-ġimgħa.
Wara għas-sena li qed fiha
għollejna l-pensjoni minima
għall-koppji miżżewġa għallewwel darba f’25 sena, u
ġibniha €140 fil-ġimgħa, millewwel ta’ Jannar 2017, dan ilgvern se jerġa’ jgħolli l-pensjoni minima b’€4 fil-ġimgħa,
liema żieda tinkludi ż-żieda

ġimgħa. L-anzjani li jixtiequ
jfaddlu u jinvestu, se ikunu
eliġibbli għal Government
Savings Bonds b’rati aktar attraenti għal-pensjonanti.
Dawk il-pensjonanti li
jirċievu dħul minn fuq dividendi mogħtija minn kumpaniji llistjati fuq il-Borża ta’
Malta, se jibbenefikaw minn
tnaqqis taÕ taxxa minn fuq
dan l-istess dħul li jitqassam
is-sena d-dieħla.
Se inwaqqfu fond li minnu
se jibdew jitħallsu persuni li
sofrew minn anomaliji filpensjoni li kienu intitolati
għalihom; l-ex-ħaddiema talkorpi tas-snin sebgħin, ex-impjegati tal-Malta Electricity
Board, il-każ tal-overtime talpulizija, ex-ħaddiema taxxatt, u oħrajn. Għas-sena ddieħla, il-gvern se jalloka €8
miljun għal dan il-fond.
Konxji mill-fatt li pensjonanti li għandhom kundizzjoni
medika li tirrikjedi għajnuna,
fosthom anke ta’ carer, f’dan
il-baġit ħadna ħsieb li nżidu
l-allowance li tingħata lill-carers. Barra minn hekk, qed nirrikonoxxu li l-miżżewġin
jistgħu ħsieb lil xulxin u
jieħdu allowance ta’ carer.
Anke individwi li jieħdu
ħsieb familjari tagħhom bi
grad għoli ta’ dipendenza, se
ikunu qed jirċievu żieda fl-allowance. Anzjan li jimpjega
careworker biex idur bih, se
ikun qed jingħata lura parti
mill-paga li jħallas sa massimu ta’ €5,200 fis-sena.
Konxji ukoll mill-fatt li persuni li jagħmluha ta’ carer in-

formali iżda direttament fiddar ta’ persuni bi grad għoli
ta’
dipendenza,
jistgħu
ibgħatu minn esklużjoni
soċjali, permezz ta’ dan ilbaġit, il-gvern se ikun qed joffrilhom perijodu ta’ ġimgħa
mistrieħ kull sitt ġimgħat, sabiex igawdu minn massimu
ta’ tlett perijodi mistrieħ fissena.
Saret reviżjoni tal-means
test sabiex il-pensjonanti
jgawdu minn firxa usa ta’
mediċini b’xejn. Fost l-oħrajn
se jikber il-formularju taÕ
mediċini għal min ibgħati
mill-kanċer u d-dijabete u se
nestendu l-benefiċċji relatati
mal-kura tad-dijabetiċi
Il-gvern jagħraf wkoll li
minħabba l-avvanz ekonomiku tal-pajjiż, kien hemm żieda
fil-kirjiet li qed jaffettwaw
b’mod negattiv lill-pensjonanti. Għaldaqstant, mll-bidu
tas-sena d-dieħla, se nirduppjaw is-sussidju li jingħata lil
min jikri mill-privat, filwaqt li
sejrin ukoll innaqsu laġġustament tal-kera fejn
jidħlu postijiet tal-gvern għarrata li kienet fis-sena 2010.
Dan il-pakkett ta’ 20 miżura
favur il-pensjonanti huwa
prova tanġibbli tal-kuxjenza
soċjali ta’ dan il-gvern. Wara li
kiseb riżultati storiċi rikonoxxuti
mill-Kummissjoni
Ewropea u l-aġenziji ta’ credit
rating, il-gvern qed jara li
kulħadd igawdi minn dan ilġid. Dan huwa xiehda tattwemmin fil-ġustizzja soċjali
ta’ dan il-gvern li qed jiżgura
li l-ġid li jasal għand kulħadd.

In-negattività tal-Kap tal-PN tkompli tispikka

Nistaqsi bi dritt
Sur Editur,
Nixtieq li b’din l-ittra
nolqot, bħalma jgħid ilMalti, żewġ għasafar b’ġebla
waħda. L-ewwel ma rrid
ngħid hu li xbajt nisma’,
f’kull programm li nsegwi
fuq ONE Radio, il-frazi:
“baxxi r-radju”. Ma nistax
nifhem kif kull min iċempel
f’xi programm, ma darax
jagħmel dan wara dawn irripetizzjonijiet kollha. Iżda
ħa niġi għal dak li xtaqt
ngħid. Xi żmien ilu, fil-programm li jixxandar fuq One,
“Sibt il-Punt” ippreżentat
kull nhar ta’ Sibt filgħodu
minn Manwel Micallef, kien
hemm mistieden l-Avukat
Anġlu Farrugia, l-Ispiker
tal-Kamra tar-Rappreżentanti, biex iwieġeb għallmistoqsijiet tas-semmiegħa.
Min-naħa tiegħi, jien
bgħatt messaġġ għax biex
taqbad trid tagħmel miraklu. F’parentesi nixtieq ngħid
li jien niskanta kif ċertu nies
jaqbdu kważi kull ġimgħa,

tal-għoli tal-ħajja. Bl-istess
mod, il-miżżewġin li għandhom ftit aktar mill-pensjoni
minima, se jibbenefikaw minn
din iż-żieda pro-rata.
Mis-sena d-dieħla wkoll,
pensjonanti li jirċievu pensjoni waħda se jibbenefikaw
minn għajnuna supplimentari
għola li se titla’ għal massimu
ta’ €9.62, li tinkludi lkumpens għall-għoli tal-ħajja.
L-anzjani li għandhom 75
sena u aktar li jgħixu fid-dar
tagħhom, se jerġgħu jirċievu
pagament ta’ €300 matul l2017.
Dan il-baġit, qed jara li lġid li qed jinħoloq, jasal
għand kulħadd. Dan qed
jagħmlu mhux biss billi jżid ilpagamenti lill-pensjonanti,
iżda wkoll li jwieżen lil dawk
li għal xi raġuni jew oħra,
spiċċaw bla pensjoni.
Wara li s-sena l-oħra
ntroduċejna bonus ta’ €100 lil
dawk li ħadmu inqas minn
ħames snin u €200 lil dawk li
ħadmu għal aktar minn
ħames snin iżda xorta
mhumiex eliġibbli għallpensjoni, matul is-sena ddieħla, dan il-bonus se jiżdied
b’€50. Il-pensjonanti li jieħdu
pensjoni tas-sevizz Ingliż,
matul is-sena d-dieħla il-pensjoni
tas-sigurtà
soċjali
tagħhom se terġa’ tiżdied b’
€200. Barra minn hekk,
neħħejna d-diskriminazzjoni
abbażi tal-ġeneru. Grazzi għal
din ir-riforma, il-pensjonanti
nisa li għandhom rata fissa ta’
pensjoni se igawdu minn
żieda ta’ massimu ta’ €20 fil-

waqt li jien dejjem insibha
impossibbli li naqbad. Jien
staqsejt lill-Ispiker fuq il-każ
ta’ perit li jaħdem fl-Uffiċċju
tal-Ombudsman.
Staqsejt dwar dan għax
irriżulta li minkejja li l-impjieg tiegħu, dan xorta
waħda baqa’ jaħdem bħala
perit fuq l-ambjent minkejja
li mhux suppost jagħmel
dan. Fil-fatt, hu stess ammetta dan. Min-naħa tiegħu,
l-Ispiker weġibni li l-każ
qiegħed f’idejh għax dan
jaqa’ taħtu.
Issa nixtieq nerġa’ nistaqsi
lill-Ispiker biex jgħidilna
pubblikament fejn wasal
dan il-każ kif ukoll x’se jiġri
minnu. Bħala ċittadini li
nħallsu t-taxxi nemmnu li
għandna dritt li nkunu nafu
dan għax li kieku jkun
hemm ħaddiem taċ-ċivil li
jiżbalja, mill-ewwel jitressaq
quddiem il-PSC u jieħu lkastig li jkun ħaqqu.
C. MAMO,
Tas-Sliema

Sur Editur,
Skont l-aħbarijiet tas-7 ta’
Ottubru, 2016, waqt li kien
qed jindirizza laqgħa ta’ EY,
il-Kap tal-PN Simon Busuttil
għal darba oħra kellu lgħadir li b’mod irresponsabbli u b’mod apert ikompli
jgħid u jagħmel ħsara lil
pajjiżna għal skopijiet purament partiġġjani.
F’din il-konferenza importanti, id-delegati preżenti kienu kollha attenti għaddiskors tal-Prim Ministru,
Dr Joseph Muscat, li b’sens
ta’ veru mexxej għaqli spjega fejn waslet l-ekonomija
ta’ pajjiżna u fejn irridu
mmorru, waqt li semma’ lkwantità ta’ investimenti li
rnexxielu jġib lejn pajjiżna
mill-erbat irjieħ tad-dinja u li
minnhom sejrin igawdu lMaltin u l-Għawdxin kollha,
b’mod partikolari l-ħaddiema.
Smajna wkoll lil Simon
Busuttil
jindirizza
lillmiġemgħa fejn spikkat sew

in-negattività pessma fl-attitudni tiegħu. Beda jipprova
jiġġustifika l-aġir tiegħu,
ħafna drabi b’ħolm riptetut
li issa xbajna nisimgħu.
S’intendi ma naqqasx ukoll
li ssemmi l-korruzzjoni u limberkin Panama Papers, li
s’issa għadu ma ġab l-ebda
prova konkreta biex jissustanzja l-akkużi bla bażi
tiegħu. Reġa’ ta prova li
mhux bniedem kredibbli,
wara li diġà naqas milli jidher quddiem il-Qorti f’kawża ta’ libell li saret kontrih
dwar dak li ilu jirrepeti ad
neauseam.
Fl-istess waqt, kellna fostna lill-Viċi President talKummissjoni
Ewropea
Frans Timmermans li kellu
laqgħat mal-Prim Ministru
Joseph Muscat. Kull fejn
tkellem, Timmermans qal li
kien sodisfatt ħafna bil-preparamenti li qegħdin isiru
għal meta Malta jkollha
f’idejha l-presidenza tal-Unjoni Ewropea. Saħansitra

ħass li kellu jgħid li Joseph
impressjonah bir-reputazzjoni mill-aqwa li jgawdi fost
il-bqija tal-mexxejja fl-Unjoni Ewropea.
Anke waqt il-laqgħa ta’
korteżija li Timmermans kellu miegħu, Simon Busuttil
ma tilifx l-okkażjoni biex jipprova jħammeġ isem pajjiżna, waqt li fost oħrajn
ħeġġeġ lill-Viċi President
tal-Kummissjoni Ewropea
biex ifittxu jiddeċiedu dwar
il-validità jew le tal-kuntratti
li għandhom x’jaqsmu malpower station għall-ġenerazzjoni tal-elettriku permezz tal-gass minflok blużu tal-heavy fuel oil.
Din l-attitudni negattiva
bħal donnha saret parti integrali mis-sistema li jgħix
biha Simon Busuttil. Attitudni li tkompli tikkonferma
li dan mhux il-persuna adatta biex ikun fdat bit-tmexxija
ta’ pajjiżna.
MANUEL,
Il-Fgura

