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Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali 

Spiża Benefiċċji Kontributorji 

Tip ta’ Benefiċċju 
2019 2020 (+ jew -) 

Attwali Attwali   

      EUR EUR  

Pensjonijiet għall-Irtirar 558,608,111 598,230,627 39,622,516 

Pensjonijiet għall-Invalidita’   20,957,219 19,697,952 -1,259,267 

Pensjonijiet għar-Romol 142,137,892 148,784,070 6,646,178 

Benefiċċji għal Korriment fuq ix-Xogħol 1,814,894 1,494,639 -320,255 

Benefiċċji għal Qgħad 911,349 3,765,876 2,854,527 

Allowance għat-Tfal 

Bonus għal Twelid ta’ Wild    

39,510,734 

- 

41,795,339 

909,600 

2,284,605 

909,600 

Benefiċċji għal Maternità    3,375,105 3,317,947 -57,158 

Benefiċċji għal Mard    5,541,740 5,760,275 218,535 

Allowance tal-Ltim    66,907 62,376 -4,531 

Għotja għaż-Żwieġ    777,911 440,178 -337,733 

Bonusijiet     76,683,118 82,195,433 5,512,315 

TOTAL (1)    850,384,980 906,454,312 56,069,332 

           

Pensjonijiet għad-Disabilita’ 22,508,757 26,815,698 4,306,941 

Allowance għal  Tfal 

b’Disabilità  2,233,668 2,305,133 71,465 

In-Work Benefit   4,429,642 4,572,962 143,320 

TOTAL (II)   29,172,067 33,693,793 4,521,726 

TOTAL (1) + (II) EUR 879,557,047 940,149,295 60,591,058 

 

Dħul mill-Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali 

Tip ta’ Kontribuzzjoni 

2019 2020 (+or-) 

Attwali Attwali   

EUR EUR EUR 

Kontribuzzjonijiet tal-Ewwel 

Klassi mis-settur Privat 

513,938,147 

 

519,484,003 

 

5,545,856 

 

Kontribuzzjonijiet tal-Ewwel 

Klassi mis-Settur Pubbliku 

123,926,434 

 

128,505,796 

 

4,579,362 

 

Kontribuzzjonijiet tat-Tieni 

Klassi – Persuni li Jaħdmu 

għal rashom/għalihom 

infushom 

51,082,467 58,571,011 7,488,544 

Kontribuzzjonijiet 

Addizzjoanli 
2,192,654 2,817,551 624,897 

Konntribuzzjonijiet mill-

Istat   
354,999,999 354,043,698 -956,301 

TOTAL     1,046,139,701 1,063,422,059 17,282,358 

 



2 

Rapport Annwali 2020 

Pensjonijiet Kontributorji 

 

Skont kif jidher mit-tabella iżjed ’l isfel, in-numru ta’ persuni li kienu qegħdin jirċievu Pensjoni 

Kontributorja matul is-sena 2020 kien ta’ 96,337. Bħal fis-snin imgħoddija reġa’ kien hemm żieda fin-

numru ta’ pensjonanti u fil-fatt iż-żieda netta għas-sena 2020 fuq is-sena 2019 kienet ta’ 3,214 jew 3.45%. 

Bħala riżultat tad-diskors tal-baġit għas-sena 2020, il-pensjonanti kollha ġew mogħtija żieda ta’ €3.49 fil-

ġimgħa minbarra ż-żieda tal-għoli tal-ħajja ta’ €3.51 fil-ġimgħa u għalhekk il-pensjonanti kollha ħadu żieda 

totali ta’ €7.00 fil-ġimgħa. 

Bħal fis-snin preċedenti, id-dħul pensjonabbli massimu għal skopijiet ta’ Sigurtà Soċjali ġie għal darb’oħra 

miżjud bl-ammont taż-żieda mogħti għall-għoli tal-ħajja sabiex laħaq l-ammont ta’ €19,017. 

 

Pensjonijiet Kontributorji 

Tip ta’ Pensjoni 2019 2020 + jew - 

Pensjoni tal-Irtirar 6,301 5,967 -334 

Pensjoni tal-Irtirar Miżjuda 715 1204 489 

Pensjoni Minima Nazzjonali tal-Irtirar 9,728 10,150 422 

Pensjoni Minima Nazzjonali Mnaqqsa 93 88 -5 

Pensjoni Minima Nazzjonali għall-Irtirar Miżjuda 2,758 3,395 637 

Pensjoni taż-Żewġ Terzi 51,255 53,282 2,027 

Pensjoni tal-Invalidità 170 130 -40 

Pensjoni tal-Invalidità Miżjuda 76 63 -13 

Pensjoni Minima Nazzjonali għall-Invalidità 3,552 3,205 -347 

Pensjoni Minima Nazzjonali għall-Invalidità Mnaqqsa 3 2 -1 

Pensjoni għar-Romol li għandhom Pensjoni tas-Servizz  283 276 -7 

Pensjoni Minima Nazzjonali għar-Romol 7,158 6,678 -480 

Pensjoni ta’ Superstiti (Early Survivor’s) 1,937 2,000 63 

Pensjoni ta’ Superstiti 9,094 9,897 803 

TOTAL 93,123  96,337 3,214 
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OĦRAJN    

Pensjoni għall-Korriment fuq ix-Xogħol 240 229 -11 

Allowance tal-Orfni 12 11 -1 

TOTAL 252  240 -12 

 

Pensjonanti ġodda 

Matul is-sena 2020, is-sessjoni tal-pensjonijiet fi ħdan id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali kompliet 

tipproċessa talbiet ġodda ta’ pensjonijiet għall-Irtirar, għar-Romol u għall-Invalidità. Filfatt in-numru ta’ 

pensjonanti ġodda li rċevew Pensjoni għal min Jirtira għall-ewwel darba fis-sena 2020 kien ta’ 5,035. In-

numru ta’ pensjonanti ġodda li rċevew Pensjoni għar-Romol għall-ewwel darba fis-sena 2020 kien ta’ 1,212, 

filwaqt illi n-numru ta’ pensjonanti ġodda li rċevew Pensjoni għall-Invalidità għall-ewwel darba fis-sena 

2020 kien ta’ 216. 

 

Reviżjonijiet tal-Pensjoni 

Matul is-sena 2020 saru wkoll reviżjonijiet marbuta mal-pensjonijiet għall-Irtirar, għar-Romol u għall-

Invalidità bis-saħħa tal-ftehim kollettivi għall-impjegati fis-settur pubbliku u tas-settur privat. Bis-saħħa ta’ 

dawn ir-reviżjonijiet, madwar 20,000 pensjonant ibbenefikaw minn żieda fir-rata tal-pensjoni kontributorja. 

Barra minn hekk, permezz tal-miżura tal-pensjonijiet tas-servizz saru wkoll reviżjonijiet sabiex jiġu injorati 

€200 għal kull sena mill-pensjoni tas-servizz u li bis-saħħa tagħha total ta’ madwar 3,500 pensjonant 

ibbenefikaw minn rata ogħla ta’ pensjoni.  

 

Benefiċċji Short-term 

Ipproċessar ta’ talbiet ġodda 

Matul is-sena 2020, is-sezzjoni tal-Benefiċċji Short-Term (STB) f’Għawdex kompliet bl-ipproċessar ta’ 

talbiet ġodda għall-Benefiċċji tal-Mard, Benefiċċji tal-Qgħad u Benefiċċju għal Korriment fuq ix-Xogħol. 

It-tabella iżjed ’l isfel turi tnaqqis fin-numru ta’ talbiet reġistrati fis-snin imsemmija fir-rigward ta’ 

Benefiċċji għal Diżimpjieg, għal Benefiċċju Miżjud għal Dizimpjieg, għall-Għotja għaż-Żwieġ u għal 

Benefiċċji għall-Mard.  

Matul is-sena 2020, inħadmu benefiċċji soċjali relatati mal-pandemija tal-Covid-19, fosthom il-Benefiċċju 

Addizzjonali għal Diżimpjieg. B’hekk, bejn id-9 ta’ Marzu u t-3 ta’ Lulju 2020. ibbenefikaw 2,166 

benefiċjarju għall-Benefiċċju Addizzjonali għal Diżimpjieg bi spiża ta’ €2,128,881.99. Beda wkoll proċess 

sabiex il-benefiċjarji kollha tal-Benefiċċji tal-Covid-19 maħruġa mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali 

jingħataw il-krediti tal-kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali għal kull ġimgħa sħiħa li kienu bil-leave speċjali 

bla ħlas abbażi ta’ ċertifikati maħruġa mis-Superintendenza tas-Saħħa Publika dwar vulnerabilità ta’ saħħa 
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jew diżabilità, kif ukoll dawk li ma setgħux imorru għax-xogħol biex jieħdu ħsieb lill-uliedhom. Dawn 

jinkludu benefiċjarji ta’ benfiċċji varji li d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ħallas waqt il-perjodu tal-kriżi 

tal-Covid-19 bejn Marzu u Lulju 2020. 

 

Mis-sezzjoni tal-Back Office f’Għawdex, inħarġu wkoll Eżenzjonijiet ta’ Ċertifikati għal Carer matul is-

sena 2020 li ammontaw għal 245 ċertifikat. 

 

Benefiċċji Short-Term    

Tip ta’ Benefiċċju 2019 2020 + jew - 

Benefiċċju tal-Mard 77,843 64,645 -13,198 

Benefiċċju għal Diżimpjieg 2,427 6,726 4,299 

Benefiċċju Speċjali għal Diżimpjieg 173 266 93 

Benefiċċju għal Korriment fuq ix-Xogħol 3,144 2,273 -871 

Għotja taż-Żwieġ 2,874 1,542 -1,332 

TOTAL 86,461 75,452 -11,009 

 

Tip ta’ Ċertifikat Mediku 2019 2020 + jew - 

Bidu/Tmiem (anqas minn 4 ijiem) 29,079 22,449 -6,630 

Bidu/Tmiem (minn 4 sa 6 ijiem) 31,877 29,208 -2,669 

Bidu (Miftuħ) 16,887 12,988 -3,899 

Intermedju 41,020 28,047 -12,973 

Tmiem 14,671 10,648 -4,023 

TOTAL 133,534 103,340 -30,194 
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Skema ta’ Ħlas ta’ Arretrati ta’ Kontribuzzjonijiet 

 

Matul is-sena 2020 daħlu total ta’ 936 applikazzjoni biex jitħallsu arretrati ta’ kontribuzzjonijiet skont l-

iskema tal-budget 2015. Minn dawn, ġew milqugħa 646 talba, filwaqt li 100 applikazzjoni ġew miċħuda. 

Kien hemm ukoll 190 talba li rriżulta li l-ħlas ta’ arretrati ta’ kontribuzzjonijiet ma kienx se jagħmel 

differenza fir-rata tal-pensjoni. 

 

Skema ta’ Ħlas ta’ Arretrati ta’ Kontribuzzjonijiet għal min kien jaħdem ġewwa l-Libja 

 

Matul is-sena 2020 daħlu total ta’ 12-il applikazzjoni biex jitħallsu kontribuzzjonijiet ta’ arretrati jew 

akkreditati ta’ persuni li ħadmu fil-Libja skont l-iskema tal-budget 2019. Minn dawn, ġew milqugħa 8 talbiet 

għal krediti, filwaqt li 4 applikazzjonijiet għal krediti tal-Libja, ġew miċħuda. Ma saret l-ebda talba għall-

ħlas ta’ arretrati ta’ kontribuzzjonijiet fil-Libja. 

 

Allowances tat-Tfal u l-Benefiċċji oħra tal-Familja: Allowance għat-Tfal 

 

Matul is-sena 2020, is-sezzjoni tal-Allowance għat-Tfal f’Għawdex irrivediet ir-rata tal-każijiet li kienu 

qegħdin jitħallsu sabiex jiġu stabbiliti r-rati l-ġodda għall-Allowance għat-Tfal għas-sena benefiċjarja 

ġdida. 

Fl-2020 total ta’ 27,1693 benefiċjarju/a kienu mħallsa l-inqas rata (CAFR) permezz tal-proċess awtomizzat 

filwaqt li 15,514-il benefiċjarju/a tħallsu rata bbażata fuq it-test tal-mezzi biex b’kollox tħallsu total ta’ 

43,207 benefiċjarju. Fil-fatt it-tabelli iżjed ’l isfel, bħal fis-snin preċedenti juru tnaqqis fin-numru ta’ 

benefiċċjarji li jitħallsu rata bbażata fuq it-test tal-mezzi filwaqt li juru żieda ta’ benefiċjarji li qegħdin 

jirċievu l-inqas rata. 

 

Numru ta’ Familji li bbenifikaw mill-Allowance għat-Tfal skont it-Test tal-Mezzi 

Tip ta’ Allowance 2019 2020 (+ jew -) 

(i)   Wild wieħed eliġibbli 9,378 9,022 -356 

(ii)  Żewġ ulied eliġibbli 5,053 4,906 -147 

(iii) Tlett ulied eliġibbli 1,293 1,217 -76 

(iv)  Erba’ ulied jew iżjed eliġibbli 387 369 -18 

TOTAL 16,111 15,514 -597 
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Numru ta’ Familji li bbenefikaw mir-rata bażika ta’ Allowance għat-Tfal 

Tip ta’ Allowance 2019 2020 (+ or -) 

(i)   Wild wieħed eliġibbli 13,961 14,836 875 

(ii)  Żewġ ulied eliġibbli 10,308 10,847 539 

(iii) Tlett ulied eliġibbli 1,654 1,777 123 

(iv)  Erba’ ulied jew iżjed eliġibbli 227 233 6 

TOTAL 26,150 27,693 1543 

 

Bonus għal Twelid ta’ Wild 

 

Matul l-2020 beda jitħallas għall-ewwel darba il-Bonus għal Twelid ta’ Wild li jammonta għal €300.  

B’kollox tħallsu 3,032 ġenitur għal spiża ta’ ftit iżjed minn €900,000. 

 

Benefiċċju tal-Maternità 

 

Matul is-sena 2020 waslu total ta’ 1,128 talba għall-Benefiċċju tal-Maternità (MB) u 4 talbiet kienu relatati 

ma’ addozzjoni. 

 

Benefiċċju Leave tal-Maternità  

 

Matul l-istess sena, it-talbiet għall-Benefiċċju għal-Leave tal-Maternità (MLB) kien ta’ 2,131 filwaqt illi 

ġew ipproċessati wkoll 6 talbiet relatati ma’ addozzjoni. 

 

Fond tal-Maternità (Maternity Trust Fund) 

 

Matul is-sena 2020, saru 1,417-il talba online minn employers biex jitħallsu lura l-pagi għal-Leave tal-

Maternità li jkunu diġà ħallsu lill-impjegati tagħhom. Minn dawn ġew awtorizzati 1,326 talba. 

 

Allowance għal Tfal b’Diżabilità 

 

Matul is-sena 2020 waslu wkoll 245 applikazzjoni ġdida għal dan il-benefiċċju, u 140 minn dawn it-talbiet 

ġew aċċettati filwaqt illi 12 ġew rifjutati mill-Bord Mediku. Matul l-istess sena kien hemm ukoll 246 talba 

minn benefiċjarji kurrenti sabiex issir reviżjoni mill-Bord Mediku. It-total ta’ benefiċjarji tal-Allowance għal 

Tfal b’Diżabilità (DCA) sa tmiem is-sena 2020 kien ta’ 1,718. 
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Numru ta’ familji li jirċievi Allowance għal Tfal b’Diżabilità 

Tip ta’ Benefiċċju 2019 2020 + jew - 

Allowance għal Tfal b’Diżabilità 1,648 1,718 70 

TOTAL 1,648 1,718 70 

 

Numru ta’ persuni li bbenefikaw mill-Benefiċċju tal-Maternità u mill-Benefiċċju għal-Leave tal-

Maternità 
Tip ta’ Benefiċċju 2019 2020 + jew - 

Benefiċċju għal-Leave tal-Maternità 2,184 2,175 -9 

Benefiċċju tal-Maternità 1,400 1,286 -14 

TOTAL 3,584 3,461 -23 

 

Foster Care Allowance 

 

Matul is-sena 2020 kien hemm 27 talba ġdida għal Allowance għall-Foster Care (FCA). It-total tal-

benefiċjarji FCA (istituzzjonijiet/djar/familji li jiffosterjaw) għas-sena 2020 kien jammonta għal 133 (27 

talba ġdida flimkien ma’ 97 talba ta’ tiġdid u wkoll 7 ta’ istituzzjonijiet). 

 

Ħruġ ta’ Ċertifikati U-1 

 

Bħala parti mir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali (883/2004 u 

987/2009), fl-2020, is-Sezzjoni tar-Rekords Kontributorji ħarġet 2,667 ċertifikat U1 (Ċertifikat ta’ 

Assigurazzjoni għall-Benefiċċji tal-Qgħad), lil ħaddiema barranin li jkunu għamlu perjodu ta’ xogħol 

f’Malta. B’hekk jistgħu jiġu osservati żidiet konsistenti u konsiderevoli fit-talbiet fl-aħħar erba’ snin. It-total 

ta’ ċertifikati U-1 maħruġa jista’ jitqabbel mas-snin ta’ qabel skont it-tabella murija hawn taħt: 

2017 2018 2019 2020 

973 1,618 2,070 2,667 
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Ħruġ ta’ Numri tas-Sigurtà Soċjali permezz tas-sistema onlajn 

 

Matul l-2020, is-sezzjoni fit-taqsima tal-Back Office t’Għawdex responsabbli fuq l-Applikazzjoni onlajn 

għall-ħruġ ta’ numri tas-Sigurtà Soċjali ħarġet total ta’ 9,485 ċertifikat ta’ reġistrazzjoni tas-Sigurtà Soċjali 

ġdid. Il-maġġoranza tal-applikazzjonijiet kienu mingħand persuni ta’ nazzjonalità barranija. Kien hemm 811 

applikazzjoni li ġew rifjutati minħabba informazzjoni ħażina, numru tar-reġistrazzjoni eżistenti jew 

minħabba li t-talbiet ma ssodisfawx il-kriterji ta’ eliġibbiltà. Kif spjegat fit-tabella hawn taħt, minn total ta’ 

11,266 applikazzjoni kien fadal 970 li baqgħu pendenti u ġew ipproċessati fis-sena sussegwenti. 

 

Sena 
Applikazzjonijiet 

onlajn 

Mingħand persuni 

ta’ nazzjonalità 

barranija 

Mingħand 

ċittadini 

Maltin 

Applikazzjonijiet 

rifjutati 

Applikazzjonijiet 

pendenti 

2018 
12,986 12,986 0 0 590 

2019 12,639 10,104 653 764 1,118 

2020 11,266 10,600 666 811 970 

 

Uffiċċji Distrettwali 

L-għan ewlieni tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali huwa li joffri kemm assistenza finanzjarja kif ukoll 

informazzjoni dwar dawk il-benefiċċju u pensjonijiet li jħallas id-dipartment lill-komunità Maltija. 

Minħabba l-pandemija tal-Covid-19, dan is-servizz għadda minn taqliba sħiħa. Dan is-servizz kien jingħata 

minn 22 Uffiċċju Distrettwali mferrxin madwar Malta u Għawdex. L-uffiċini kienu: Birkirkara, il-Fgura, il-

Ħamrun, Ħal Luqa, Ħal Lija, il-Birgu (servizz.gov), il-Mosta, l-Imsida, in-Nadur (Għawdex), in-Naxxar, 

Raħal Ġdid, Ħal Qormi (servizz.gov), ir-Rabat, ir-Rabat (Għawdex), tas-Sliema, il-Qawra, San Ġwann, il-

Belt Valletta, Ħaż-Żabbar, Ħaż-Żebbuġ, iż-Żejtun u ż-Żurrieq. L-uniku uffiċċju distrettwali li kien jaħdem 

bħala uffiċċju satellita (jiftaħ mit-8:00 sas-13.00 kuljum) kien dak ta’ San Ġwann. Din is-sena tkompla wkoll 

is-servizz fejn erba’ uffiċċji distrettwali komplew jagħtu servizzi lill-pubbliku nhar ta’ Sibt filgħodu. Dawn 

l-uffiċċji kienu dawk ta’ Raħal Ġdid, il-Belt Valletta, Birkirkara u l-Qawra. Apparti dawn, nhar ta’ Sibt kien 

hemm miftuħa wkoll l-uffiċċji ta’ Ħal Qormi u l-Birgu. Dawn tal-aħħar jagħmlu parti minn servizz.gov. Din 

is-sena wkoll, nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ Ħamis l-uffiċċji distrettwali komplew jiftħu mit-8.00 sas-13.00 u 

waranofsinhar kienu qed jagħlqu għall-pubbliku. Wara nofsinhar kien jiġi wżat għal xogħol tal-uffiċċju kif 

ukoll għall-għoti ta’ taħriġ.  
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Dan kollu kien sal-ewwel xahrejn tas-sena 2020 u beda jinbidel ftit ftit skont kif bdew jiżvolġu ċ-ċirkostanzi 

tal-pandemija tal-Covid-19. Minn mindu tħabbru r-restrizzjonijiet, mid-9 ta’ Marzu 2020 beda jingħata 

servizz limitat kemm ikun hemm nies biex jinqdew fl-uffiċċji fl-istess ħin, imma mbagħad mit-30 ta’ Marzu 

2020, l-Uffiċċji Distrettwali flimkien maċ-ċentri ta’ servizz.gov, ingħalqu għall-pubbliku bħala miżura ta’ 

prekawżjoni konta l-Covid-19. Kawża tal-għeluq tal-Uffiċċji Distrettwali, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali 

nieda helpline għal dawk li xtaqu jagħmlu kuntatt dirett billi kien mistieden iċempel fuq in-numru 25903000. 

Il-pubbliku seta’ jagħmel użu wkoll billi jidħol fis-sit www.socialsecurity.gov.mt. 

Min kien jinqeda miċ-ċentri ta’ servizz.gov, seta’ jċempel fuq il-freephone 153, kif ukoll iżur is-sit 

www.servizz.gov.mt. 

 

Meta l-Gvern ħabbar li kienu twaqqfu r-restrizzjonijiet, u allura l-uffiċċji distrettwali kellhom jerġgħu jirtħu, 

kien deċiż li l-uffiċċji distrettwali li kienu għadhom taħt id-dekasteru tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, 

jgħaddu taħt id-dekasteru ta’ servizz.gov. Għalhekk, fi żmien relattivament qasir, sar eżerċizzju biex dawk 

l-uffiċjali li kienu jaħdmu fl-istess uffiċini distrettwali, għażlu jekk riedux ikomplu mad-Dipartiment tas-

Sigurtà Soċjali jew inkella jkomplu ma’ servizz.gov. Min ma xtaqx li jkompli ma servizz.gov, sar eżerċizzju 

ieħor biex dawn l-uffiċjali jkunu mqassma f’sezzjonijiet oħra fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, fil-

Ministeru tal-Familja u s-Solidarjetà Soċjali, kif ukoll f’Dipartimenti oħra tal-Gvern. Għalhekk, fil-15 ta’ 

Ġunju 2020, l-Uffiċċji Distrettwali fetħu taħt id-dekasteru ta’ servizz.gov. 

Matul din is-sena wkoll, minħabba ċ-ċirkostanzi, ma ntlaqgħux applikazzjonijiet b’mod tradizzjonali tal-

karta imma kulħadd kien imħeġġeġ biex juża s-servizzi online minn fuq il-website tad-Dipartiment, li kienu 

aċċellerati biex jilqgħu għad-domanda li kienet mistenni tikber.  

 

Is-Sezzjoni tad-Data Audit Management and Processing  

 

Bħal kull sena, is-sezzjoni ġġenerat id-diversi proċessi skont l-iskeda għal kull benefiċċju biex setgħu 

jitħallsu l-każijiet kollha li jkunu ġew maħduma minn kull sezzjoni fi ħdan il-Ministeru sabiex jinħareg il-

pagament dovut. Barra minn pagamenti, is-sezzjoni ħarget ukoll korrispondenza li jew tkun indirizzata lill-

benefiċjarju/a jew inkella biex tavza lill-pubbliku b’xi informazzjoni jew b’iinċentivi relatati mal-miżuri tal-

Budget. 

 

It-tabella t’hawn taħt tindika l-ammonti globali ta’ pagamenti u korrispondenza li nħarġet matul is-sena 

2020: 

 

 

http://www.socialsecurity.gov.mt/
http://www.servizz.gov.mt/
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 Pagamenti u korrispondenza Total Valur 

Ċekkijiet maħruġa 259,199 €110,359,976.14 

Pagamenti dirett fil-kont bankarju 1,879,029 €972,237,261.76 

Pagamenti lill-istituzzjonijiet  €339,305,145.45 

Pagamenti ta’ Home Care 3,050 €17,988.73 

Korrispondenza maħruġa 879,275  

Ittra invit għall-kors Għaqal id-Dar 10,974  

Ittra maħruġa għall-FEAD 28,570  

Ittra maħruġa għall-SFFD 37,943  

Ittra informattiva dwar il-Budget 101,141  

Ittra biex jintalab numru tal-kont 

bankarju 48,503  

Benefiċċju tal-Enerġija 

 

Is-Sezzjoni kompliet ukoll bl-ipproċessar tal-Benefiċċju tal-Enerġija fejn matul is-sena 2020 ġew iġġenerati 

106 proċessi li minnhom kien hemm 104,123 pagament. Dawn il-pagamenti eventwalment ġew mnaqqsa 

direttament mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma maħruġa minn ARMS Ltd. Il-proċess jinkludi kemm ittestjar 

mis-sezzjoni DAMP kif ukoll mis-sezzjoni tal-Benefiċċju tal-Enerġija, qabel ma jinħarġu l-pagamenti.  

 

Proċessar ta’ applikazzjonijiet jew reġistrazzjoni 

 

Fis-sena 2020 ġew maħruġa notifiki għall-penzjoni tal-irtirar u komplejna noħorġu n-numru tar-

reġistrazzjoni tas-Sigurtà Soċjali b’mod awtomatiku. Matul is-sena 2020, permezz ta’ proċess awtomatiku 

ta’ kull xahar, intbagħatu 4,134 notifika tlett xhur qabel ma’ persuna tkun se tagħlaq l-età tal-irtirar , filwaqt 

li kien hemm 3,805 persuni li għalqu s-16-il sena li ntbagħtilhom iċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni tas-Sigurtà 

Soċjali.  

Kompliet ukoll tinħareġ b’mod awtomatiku l-Karta r-Roza lil dawk il-benefiċjarji li l-validità tkun ser tiskadi 

- il-proċess jkun iġġenerat kull xahar b’total ta’ 9,683 karta roza li eventwalment ġew pprintjati u mpustati 

lill-benefiċjarji rispettivi. 
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Statistika 

 

Is-Sezzjoni pprovdiet ukoll statistika relatata ma’ Mistoqsijiet Parlamentari jew biex tgħin fid-deċiżjonijiet 

marbuta mal-budget kif ukoll statistika fuq benefiċċju/i partikolari matul is-sena.  

Statistika oħra li kontinwament tiġi mitluba hija l-qalba tal-pagamenti marbuta mal-benefiċċju minn 

ċekkijiet għall-pagamenti bankarji. 

 

Proċessar tal-Pagamenti tal-Benefiċċji relatati mal-pandemija tal-Covid-19 

 

Benefiċċju ta’ Ġenitur tħallas lil dawk il-ġenituri bi tfal taħt is-il sena, li jaħdmu li ma setgħux imorru xogħol 

biex jieħdu ħsieb it-tfal. Dan il-pagament tħallas sat-3 ta’ Lulju 2020. 

Benefiċċju Addizzjonali għal Diżimpjieg tħallas lil dawk il-persuni li waqfu mix-xogħol wara t-8 ta’ Marzu 

2020 minħabba l-pandemija. Dan il-pagament tħallas sat-3 ta’ Lulju 2020. 

Benefiċċju Mediku tħallas lil persuni li jaħdmu u ma setgħux imorru xogħol minħabba li kienu ċċertifikati 

bħala vulnerabbli mis-Superintendenza tas-Saħħa Pubblika. Dan il-pagament tħallas sal-5 ta’ Ġunju 2020. 

Benefiċċju Diżabilità tħallas lil dawk il-persuni li minħabba d-diżabilità tagħhom ma setgħux ikomplu 

jaħdmu. Dan il-pagament tħallas sal-5 ta’ Ġunju 2020. 

 

Tip ta’ Benefiċċju Numru ta’ Benefiċjarji Ammont Imħallas 

Benefiċċju ta’ Ġenitur 4,570 €9,343,408 

Benefiċċju Addizzjonali għal Diżimpjieg 2,166 €2,120,584 

Benefiċċju Mediku 1,679 €2,506,640 

Benefiċċju Diżabilità 379 €530,274 

 

Benefiċċju għal Waqt l-Impjieg (In-Work Benefit) 

 

Matul is-sena 2020, kompla jitħallas il-Benefiċċju għal Waqt l-Impjieg. Dan il-benefiċċju jitħallas lil tlett 

kategorji ta’ benefiċjarji li jkollhom ulied taħt it-23 sena li jkunu għadhom jgħixu fl-istess residenza tal-

ġenituri: 

• Koppji li t-tnejn li huma jkunu jaħdmu 

• Koppji fejn persuna waħda tkun taħdem 

• Persuni waħidhom li jkunu wkoll f’impjieg assigurabbli 
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Diversi rati huma applikabbli skont id-dħul nett mill-impjieg.Minħabba l-pandemija tal-Covid-19, mat-

tħabbir tal-Budget ta’ Riġenerazzjoni f’Ġunju, il-parametri għal kull kategorija nbidlu ’l fuq biex aktar 

familji jkunu jistgħu jibbenifikaw minn dan il-benefiċċju. In-numru ta’ benefiċjarji matul is-sena 2020 kien 

kif muri fit-tabella hawn taħt: 

 Benefiċjarji Nefqa 

Nisa 1,993 €1,851,198.68 

Irgiel 3,316 €2,721,763.79 

Total 5,309 €4,572,962.47 

  

Appelli lill-Arbitru 

 

Din it-tabella turi n-numru ta’ appelli li daħlu u nstemgħu anke aktar minn darba fis-sena 2020 meta 

kkomparati mas-sena ta’ qabel. 

Appelli 2019 2020 

A. Numru ta’ appelli għas-smigħ: 

(i)  Miġjuba mis-sena ta’ qabel 721 583 

(ii)  Appelli mibgħuta din is-sena 875 935 

B. Numru ta’ appelli deċiżi: 

(i) Deċiżi kontra l-appellant 338 146 

(ii) Deċiżi favur l-appellant 100 68 

(iii) Irtirati mill-appellant 217 146 

(iv) Ikkanċellati 39 38 

(v) Revokati mid-Dipartiment 135 127 

(vi) Differiti 100 132 

(vii) Sine Die 28 21 

(viii) Eżawriti/Respinti/Deżert 56 31 
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Appelli Pendenti 583 789 

Appelli Pensjoni tal-Invalidità 2019 2020 

A. Numru ta’ appelli għas-smigħ: 

(i)  Miġjuba mis-sena ta’ qabel 18 13 

(ii)  Appelli mibgħuta din is-sena 37 23 

B. Numru ta’ appelli deċiżi: 

(i) Deċiżi kontra l-appellant 7 0 

(ii) Deċiżi favur l-appellant 25 4 

(iii) Irtirati mill-appellant 2 2 

(iv) Ikkanċellati 3 0 

(v) Revokati mid-Dipartiment 0 1* 

(vi) Differiti 2 2 

(vii) Sine Die/Eżawriti/Deżert 3 2 

(viii) 

Stennija ta’ Risposta mill-

appellant/Dipartiment 0 

0 

Appelli Pendenti 13 25 

*L-appellant ingħata l-Pensjoni tal-Invalidità mill-Bord Multi Dixxiplinarju  

qabel ma kien hemm deċiżjoni mill-Arbitru. 

 


