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Taħdem għal rasek?

Kun żgur li l-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali
tiegħek tħallasha kollha. Dik mhix taxxa.

www.gemma.gov.mt

KNOW. PLAN. ACT.

Dwar il-kampanja edukattiva
finanzjarja Ġemma
Din hija inizjattiva kofinanzjata mill-Kummissjoni Ewropea u l-Ministeru
għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali permezz tal-Fond
Soċjali Ewropew. L-għan tal-kampanja edukattiva finanzjarja huwa li
teduka gruppi vulnerabbli differenti f’Malta dwar kif jieħdu ħsieb flushom
u l-irtirar tagħhom. Il-website tagħna hija ġemma.gov.mt u hija mfassla
b’mod li tgħinek tagħmel deċiżjonijiet intelliġenti dwar il-finanzi personali
tiegħek. Toffrilek calculators u suġġerimenti prattiċi dwar mistoqsijiet li
jista’ jkollok dwar il-flus u l-irtirar. Żurna fuq: www.ġemma.gov.mt.

Tkellem ma’ accountant biex tkun żgur li qed timxi mal-liġi u li qed
tħallas l-obbligazzjonijiet kollha tiegħek.

SUĠĠERIMENT
PRATTIKU

Oħloq baġit personali għalik biex ma taqax fuq il-kont tan-negozju
tiegħek. Niżżel il-mobile app tagħna dwar il-baġit minn: www.gemma.
gov.mt/downloadbale-budget-planner/. Kulma trid tagħmel hu ki
ddaħħal l-ammont tad-dħul fix-xahar u l-ispejjeż ta’ kuljum tal-familja,
skont il-baġit li tkunu għamiltu flimkien.

SUĠĠERIMENT
PRATTIKU

Kun af
l-obbligazzjonijiet tiegħek
Bħala self-employed inti tħallas kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali skont
kemm taqla’. Din mhijiex taxxa. Jekk tiddikjara anqas dħul minn dak li
verament taqla’ biex tħallas anqas bolla tkun qed tidħaq bik innifsek u bilfamilja tiegħek. Dan ikun ifisser li meta tirtira se tkun intitolat għal pensjoni
baxxa, li żgur se taffettwa l-kwalità tal-ħajja tiegħek u tal-familja waqt
li tkun irtirat.
Matul il-kors tal-karriera tiegħek bħala self-employed, faċli tinqabad f’ħafna
impenji. Ladarba ma għandekx salarju jew paga fissa, meta tkun qed tmexxi
negozju tiegħek stess trid toqgħod attent kif tħaddem flusek u kif tippjana
l-irtirar tiegħek.
A
B
Ċ
D

Ħallas paga lilek innifsek u lill-membri tal-familja li jaħdmu miegħek
Warrab il-flus għall-income tax u l-VAT
Tittraskurax it-tfaddil għall-irtirar
Ipproteġi d-dħul tiegħek
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Ċ. IPPJANA GĦALL-IRTIRAR TIEGĦEK
Bħalapersunaself-employed,intitridtħallaskontribuzzjonita’15%kullsena
fuqid-dħullitaqla’.Il-Gvern,min-naħatiegħu,jikkontribwixxis-7.5%l-oħra.
Humagħruflixiself-employediħallsudawnil-15%fuqammontbaxx
appostabiexinaqqsukemmjistgħul-ammonttal-kontribuzzjonilijridu
jħallsu.Immasfortunatament,għalkemmdanifisserligħalissasejkunu
qedjoħorġuinqasflus,ifisserukolllisejkunhemmimpattnegattivfuq
l-ammonttal-Pensjonitas-SigurtàSoċjalilisejirċievu,uimpattukollfuqiddħultagħhommetajirtiraw.
Isserraħxfuqil-fattli’lquddiemtista’tbigħin-negozjutiegħekbiex
tiffinanzjal-irtirartiegħek.Tinsiexlimingħajrl-involvimenttiegħek,innegozjutiegħekjista’jkunjiswainqasmilliqedtaħseb.Ħafnanegozjimhux
faċlijinstabil-bejgħtagħhom.Minflok,aħsebbiextibnisorsseparatgħattfaddilgħall-irtirar,minbarral-pensjonital-istat.

Iftaħkontijietseparatiskontl-ispejjeżusseparahomminn
dawktan-negozjutiegħek.Danjinkludiwkollfluslitwarrab
biextħallasl-incometaxul-VAT.Żommhomseparati
mill-ispejjeżpersonalitiegħek,lijinkludupagafissaliint
irrakkomandatlitagħtililekinnifsek.
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D. IPPROTEĠI D-DĦUL TIEGĦEK
Wieħedmill-ikbarperikliligħandekbħalaself-employedhuwalima
tkunxtista’taħdemmetatimradjewtkorri.Mingħajrleavetal-mard,issitwazzjonifinanzjarjatiegħekx’aktarxlitmurgħall-agħarmetajinqalgħu
sitwazzjonijietbħaldawn.
Jekktħallasil-kontribuzzjonijiettas-sigurtàsoċjalitiegħekintisetirċievi
l-benefiċċjutemporanjutal-leavetal-mardbiħlas.Fil-każlitirtirakmieni
min-negozjukaġunta’mard,setkuntista’tikkwalifikagħall-Pensjoni
tal-Invalidità–suġġettgħaldeċiżjonif’danir-rigwardminnbord
medikuindipendenti.
Il-perijodulisetqatta’tirċievil-Pensjonital-Invaliditàjkunikkreditatbħala
kontribuzzjonigħall-Pensjonitas-SigurtàSoċjalitiegħek.

E. KUN AF FUQ IL-LIKWIDITÀ TA’ FLUSEK
Ftakarlifilwaqtlid-dħulġeneraliannwalitiegħekjista’jkunb’saħħtu,iddħultal-flusmhuxdejjemikunregolari.Infattijistgħujgħaddul-ġimgħatu
saħansitrax-xhurqabelmajħallsukil-klijenti.Għalhekkħaddemflusekbilgħaqal.Tasalxf’sitwazzjonifejntibdatgħixminnfuqil-kartita’kreditu.

Għandek xi mistoqsija għal ĠEMMA?
Iktbilna fuq gemma@gov.mt
Għal aktar informazzjoni żur

www.gemma.gov.mt

Programm Operattiv II – Fondi Strutturali
u ta’ Investiment Ewropej 2014-2020
Rata ta’ ko-finanzjament: 80% Fondi
mill-Unjoni Ewropea; 20% Fondi Nazzjonali

