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Diviżjoni għall-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza 

Id-Diviżjoni għall-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza tiġbor fiha kemm id-Direttorat għall-Għajnuna 

Finanzjarja u Investigazzjonijiet u kif ukoll is-sezzjonijiet li jaħdmu fil-qasam tal-benefiċċji mhux 

kontributorji u tal-osservanza tal-benefiċċji, inkluż il-ġbir tal-ħlasijiet żejda. 

 

Direttorat għall-Għajnuna Finanzjarja u Investigazzjonijiet   

Lejn l-aħħar tas-sena 2019 inħatar Direttur Ġenerali bir-responsabbiltajiet tiegħu ikopru l-Għajnuna 

Finanzjarja u Osservanza (ISCD), filwaqt li d-Direttur responsabbli mill-Osservanza ta’ Benefiċċji ingħata 

r- responsabbilitajiet ukoll tal-Benefiċċji mhux Kontributorji.  Għaldaqstant, dan id-Direttorat beda’ jġib l-

isem ta’ Direttorat għall-Għajnuna Finanzjarja u Investigazzjonijiet (ISID). F’dan ir-rigward, is-sena 2020 

kienet l-ewwel sena sħiħa li din id-Diviżjoni ħadmet fuq ir-responsabilitajiet li jaqgħu taħtha.  

 

Benefiċċji Soċjali relatati mal-pandemija tal-Covid-19 

Matul Marzu 2020, hekk kif il-pajjiż beda jesperjenza l-ewwel każijiet relatati mal-pandemija, id-Divizjoni 

għall-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza ġiet fdata sabiex tmexxi l-proċeduri meħtieġa fuq tlieta mill-erba’ 

benefiċċji soċjali ġodda li ġew mħabbra mill-Gvern. 

Il-benefiċċji huma: 

• Benefiċċju ta’ Ġenitur għal dawk il-ġenituri bi tfal taħt is-16-il sena li ma’ setgħux imorru għax-

xogħol minħabba li t-tfal tagħom ma’ setgħux jattendu l-iskola (COPB) 

• Benefiċċju għal dawk il-Persuni b’Diżabilità li jaħdmu u li minħabba l-impatt tal-Covid-19 ma 

setgħux imorru għax-xogħol fuq parir mediku (CODB) 

• Benefiċċju għal dawk il-persuni li jaħdmu fis-settur privat u ma setgħux joħorġu mid-dar fuq 

ordni tas-Supretendent tas-Saħħa u ma’ setgħux imorru għax-xogħol (COMB) 

Dawn it-tlett benefiċċji tħallsu fl-ammont ta’ €166.15 fil-ġimgħa għal min kien jaħdem full-time u fl-

ammont ta’ €103.85 fil-ġimgħa għal min kien jaħdem part-time. Tajjeb jingħad illi dawn l-ammonti mħallsa 

kellhom il-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali ġa mnaqqsa sabiex il-persuni eliġibbli jitħarsilhom id-dritt għall-

intitolament għall-pensjoni kontributorja. 



2 

Rapport Annwali 2020 

 

 

Unit għal Benefiċċji mhux Kontributorji 

Miżuri ġodda fil-Benefiċċji mhux Kontributorji 2020 

Żieda tal-Għoli tal-Ħajja 

Persuni li jirċievu Pensjoni tal-Età mhux Kontributorja raw żieda fil-pensjoni tagħhom ta’ €3.49 fil-ġimgħa 

bħala Għoli tal-Hajja u kif ukoll €3.51 fil-ġimgħa, sabiex gawdew minn żieda sħiħa ta’ €7.00 fil-ġimgħa. 

Assistenza Miżjuda għal Diżabilità Severa 

Ir-rata fil-ġimgħa ta’ din l-assistenza żdiedet minn €150.00 għal €161.40, sabiex kif kien ġie mwiegħed meta 

ġet introdotta r-riforma fl-assistenzi għal diżabilità, ġiet ekwivalenti għall-Paga Minima Nazzjonali netta. 

Assistenza għal Diżabilità  

Wara li din l-assistenza ġiet introdotta għall-ewwel darba fis-sena 2017, matul is-snin suċċessivi kompliet 

tiġi msaħħa. Għaldaqstant, b’effett mill-1 ta’ Jananr 2021, persuni li jkunu  ċertifikati  bħala  muti  għal 

kollox  u  b’mod permanenti jew torox b’mod permanenti fi grad ta’ mhux inqas minn sebgħin (70) decibels 

jibdew ukoll jiġu eliġibbli għal ħlas ta’ din l-assistenza. 

Għajnuna għal Mard 

Mill-1 ta’ Jananr 2020 ġew introdotti diversi tibdiliet fil-mekkaniżmu ta’ assessjar tal-Għajnuna għal Mard. 

Fil-ħlas tal-Għajnuna għal Mard f’każ ta’ koppji li wieħed jew waħda minnhom tkun qed tirċievi xi waħda 

mill-assistenzi għal diżabilità u ma tkunx taħdem dan id-dħul jiġi njorat għal finijiet ta’ eliġibilitá għall-

Għajnuna għal Mard. 
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Armel jew armla li jkunu diġa benefiċċjarji, tneħħielhom l-obbligu li jerggħu japplikaw f’kaz ta’ mewt tal-

konjugi. B’mod awtomatiku jibqa għaddej il-ħlas tal-Għajnuna għal Mard mingħajr interruzzjoni. 

Il-kundizzjonijiet tal-Fibromyalgia u Myalgic Encephalomyelitis (ME) ġew introdotti fil-lista ta’ 

kundizzjonijiet relatata ma’ eliġibilità għall-Għajnuna għal Mard. Persuni li jiġu ċċertifikati li jbatu minn 

dawn il-kundizzjonijiet u jissodisfaw it-test tal-mezzi bdew igawdu mill-pagament tal-Għajnuna għal Mard. 

Għajnuna Soċjali / Pensjoni tal-Età 

Permezz ta’ miżuri diversi li jidħlu fis-seħħ minn sena għal sena, l-eliġibilità għall-Għajnuna soċjali titwessa 

sabiex min hu l-aktar fil-bżonn jiġi ntitolat. Għaldaqstant, minn Jannar 2020, il-pagament ta’ xi waħda mill-

Assistenzi għal Diżabilità li wieħed jew waħda mill-konjuġi jkunu ntitolati għalihom, beda jiġi njorat għal 

finijiet tat-test tal-mezzi fil-ġimgħa fil-każ li l-kap tal-familja u l-familja tiegħu jew tagħha jkunu eliġibbli 

għall-Għajnuna Soċjali jew Pensjoni tal-Età. 

Miżuri Addizjonali 

Matul is-sena 2020, inbdew diskussjonijiet mal-Uffiċju tas-CIO (MSFC) u kif ukoll mal-MITA sabiex issir 

qabża ta’ kwalità minn naħa tat-teknoloġija nformatika. Dawn id-diskussjonijiet, li se jkomplu anke matul 

is-sena 2021, qiegħdin jiffukaw sabiex jiġu mibnija web-services u l-informazzjoni li jkollhom bżonn l-

uffiċjali fi ħdan it-Taqsimiet tal-Benefiċċji mhux Kontributorji, tkun aċċessibbli minnufih mingħajr ma’ jkun 

hemm il-ħtieġa li jitolbu l-inofrmazzjoni. B’hekk ix-xogħol fuq l-applikazzjonijiet jitħaffef, jiġi simplifikat 

u aktar effiċjenti. Barra minn hekk, il-Unit tal-Benefiċċji mhux Kontributorji u l-Unit tal-Business 

Intelligence, għall-ewwel darba bdew jikkomunikaw dirett mal-applikanti, f’każ ta’ dokumenti nieqsa mill-

applikazzjoni sottomessa u mhux jgħaddu l-file lill-uffiċċji distrettwali sabiex jintalbu dawn id-dokumenti 

nieqsa.   

Business Intelligence Unit u Single Means Testing fi ħdan id-Diviżjoni għall-Għajnuna Finanzjarja u 

Osservanza 

Id-Diviżjoni għall-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza tieħu bis-serjetà l-evalwazzjonijiet li jintbagħtu minn 

żmien għal żmien mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali.  

Għaldaqstant, fi Frar tal-2016 ġiet imnedija l-Business Intelligence Unit sabiex b’kollaborazzjoni mat-Tax 

Compliance Unit jibdew jiġu evalwati l-applikazzjonijiet ġodda li jirċievi dan id-Direttorat.  

Din is-sistema preventiva qiegħda sservi sabiex jiġi evitat frodi potenzjali fil-fażi inizjali tal-applikazzjoni u 

mhux wara li l-persuna jkun ingħata l-benefiċċju konċernat. 
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Matul is-sena 2020 din il-Unit ġiet imsaħħa u kompla x-xogħol b’mod kontinwu u utli. Għaldaqstant qiegħda 

tiġi riprodotta tabella li tagħti stampa ċara tan-numru ta’ applikazzjonijiet li ġew skrutinizzati għall-perijodu 

Jannar sa Diċembru 2020. 

 

Benefiċċju Applikazzjonijet Ġodda Każijiet oħra 

Pensjoni tal-Età 361 1586 

Għajnuna Soċjali 1,173 86 

Assistenza għal abbuż minn 

stuperfaċenti 9 1 

Assistenza għal Persuni b’Vizta 

Batuta 32 5 

Subsidiary Unemployment 

Assistance 419 0 

Assistenza għal Carers 1 1 

Assistenza Miżjuda għal Carers 0 0 

Għajnuna għal Mard 1,122 69 

Għotja tal-Ħalib 26 0 

Assistenza għal Diżabilità 

Severa 575 45 

Assistenza għal Diżabilità 39 1 

UA /UAT 669 49 

Total 4,426 1,843 

 

Il-Unit għas-Single Means Testing bdiet l-operat tagħha matul Lulju 2019, wara li ġie appuntat Assistent 

Direttur, u l-ewwel funzjonijet kienu illi tiġi żviluppata sistema teknoloġika fuq WebSABS sabiex jibdew 

jiġu evalwati l-benefiċċjarji tas-Sigurtà Soċjali mill-lenti ta’ livelli ta’ bżonn. Din is-sistema teknoloġika ġiet 

imnedija u qiegħda taħdem. Matul is-sena 2020 saru diversi laqgħat ma stakeholders rilevanti u kif ukoll 

bdiet titħaddem is-sistema teknoloġika fuq WebSABS sabiex jiġu studjati d-diversi trends tas-soċjetà u dan 

bil-għan li jibqgħu jiġu mtejba u msaħħa l-benefiċċji soċjali. 
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Skema tal-Pensjonijiet / Assistenzi għal Diżabilità u Allowance għal Carers mhux Kontributorji 

In-numru ta’ persuni li bbenefikaw mill-Pensjoni tal-Età mhux Kontributorja naqsu b’2.50% matul is-sena 

2020 fuq is-sena 2019. Dan it-tnaqqis kontinwu, nnutat matul l-aħħar ħames (5) snin, jindika illi aktar persuni 

qieghdin ikunu eliġibbli għall-Pensjonijiet Kontributorji milli għall-Pensjonijiet mhux Kontributorji. 

Il-miżura ntrodotta fil-Baġit 2015, fejn persuni b’diżabilità setgħu jibbenefikaw mill-Assistenza għal 

Diżabilità Severa / Vista Batuta u l-paga minn xogħol ma tiġix magħduda fit-test tal-meżżi, kompliet iżżid 

pożittivament in-numru ta’ benefiċċjarji. Dan flimkien mal-introduzzjoni ta’ xi diżabilitajiet oħra li ġew 

miżjuda fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali. Fil-fatt in-numru ta’ benefiċċjarji tal-Assistenza għal Diżabilità 

Severa u l-Assistenza għal persuni b’Vista Batuta  matul is-sena 2020 żdiedu b’4% fuq is-sena 2019. 

Matul is-sena 2017 ġiet imnedija riforma fl-Assistenzi għal Diżabilità, u f’dan ir-rigward ġew introdotti żewġ 

assistenzi ġodda. L-introduzzjoni tal-Assistenza Miżjuda għal Diżabilità Severa kienet suċċess u f’dan ir-

rigward bdew jibbenefikaw minnha 243 benefiċċjarju matul is-sena 2017. Fl-2020, din l-assistenza kompliet 

tiġi riformata fejn kif imwiegħed bdiet titħallas bl-ekwivalenti għall-Paga Minima Nazzjonali netta. Matul 

is-sena 2020, 787 persuna bbenefikat minn din l-assistenza, żieda ta’ 15% fuq is-sena 2019. Iż-żieda ta’ 

persuni jibbenefikaw mill-Assistenza għal Diżabilità matul is-sena 2020 kienet ta’ 19%. 

Is-sena 2017 introduċiet riforma fl-allowances għal carers, fejn ġiet introdotta l-Allowance Miżjuda għal 

Carer b’parametri aktar vantaġġjużi sew għal carer u kif ukoll għall-pazjent. L-Allowance Miżjuda għal 

Carer issostitwiet dik li qabel konnha nsejħulha Pensjoni tal-Wens. Iż-żieda ta’ benefiċċjarji f’din ix-xorta 

ta’ allowance mis-sena 2019 għas-sena 2020 kienet ta’ 10%.  

Is-sena 2019 rat it-tkomplija tar-riforma fl-Allowance għal Carer, fejn ġie eliminat l-kalkolu tat-test tal-

mezzi.  Fil-fatt din il-miżura mill-ewwel tat il-frott għaliex ġiet riversa t-trend tat-tnaqqis ta’ benefiċċjarji 

fis-snin preċedenti. Matul is-sena 2019, in-numru ta’ benefiċċjarji żdiedu bi 8%, u kompla jiżdied b’24% 

matul is-sena 2020. 

 

 

 

 

 

 



6 

Rapport Annwali 2020 

        

Tip ta’ Pensjoni / Allowance Spiża Spiża Diff 

    

 2019 2020  

    

 EUR EUR EUR 

Pensjoni tal-Etá 22,625,965 24,897,822 2,271,857 

Assistenza għal Vista Batuta 1,952,724 2,403,460 450,736 

Assistenza għal Diżabilità Severa 17,212,348 19,553,084 2,340,736 

Assistenza Miżjuda għal Diżabilità Severa 4,672,587 6,449,936 1,777,349 

Assistenza għal Diżabilità 623,822 812,677 188,856 

Allowance Miżjuda għal Carer 7,239,681 8,868,282 1,628,601 

Allowance għal Carer 1,030,008 1,417,875 387,867 

    

    

TOTAL 55,357,135 64,403,136 9,046,001 

    

 

       

Tip ta’ Pensjoni / Allowance 

 

2019 

 

2020 

 

Diff 

 

    

Pensjoni tal-Età 5,048 4,920 -128 

Assistenza għal Persuna b’Vista Batuta 387 412 25 

Assistenza għal Diżabilità Severa 3,307 3,420 113 

Asssitenza Miżjuda għal Diżabilità Severa 670 787 117 

Assistenza għal Diżabilità 167 205 38 

Allowance Miżjuda għal Carer 1,142 1,266 124 

Allowance għal Carer 271 355 84 

        

        

TOTAL 10,992 11,365 373 
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Għajnuna Soċjali, Għajnuna għal Mard, Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji u Għajnuna Supplimentari 

Wara li esperjenzajna tnaqqis drastiku fin-numru ta’ persuni li bbenefikaw mill-Għajnuna Soċjali għal 

Diżimpjieg bejn l-2014 u l-2019, matul is-sena 2020 u minkejja l-pandemija in numru ta’ benefiċċjarji tela’ 

biss b’ħames (5) persuni jew 0.46%. Fost raġunijiet oħra, bħar-reżiljenza tal-ekonomija u l-miżuri li ġew 

introdotti mill-Gvern f’oqsma diversi, il-politika tal-Making Work Pay kompliet issaħħaħ dan is-settur u 

għalhekk ma’ żdiedux b’mod allarmanti n-nies jirreġistraw għax-xogħol.     

Għal-ħames sena konsekuttiva, wara l-esperjenza pożittiva ta’ bejn l-2015 u l-2019 fejn in-numru ta’ persuni 

li bbenefikaw mill-Għajnuna Soċjali kien naqas b’mod drastiku, din ix-xejra ta’ tnaqqis baqgħet tiġi sostnuta 

wkoll matul is-sena 2020, minkejja l-effetti tal-pandemija.  Fil-fatt il-benefiċċjarji tal-Għajnuna Soċjali matul 

is-sena 2020 naqsu b’490 persuna oħra jew bi ftit aktar minn 6% fuq is-sena 2019. Bħal ma ġie mfisser fil-

paragrafu ta’ qabel, dan it-tnaqqis huwa parti minnu dovut għall-introduzzjoni u tisħiħ tal-iskema tat-Tnaqqis 

Gradwali tal-Benefiċċji f’Baġits suċċessivi. L-introduzzjoni tal-In Work Benefit huwa fattur ieħor li wassal 

għal dan it-tnaqqis pożittiv.  

In-numru ta’ persuni li bbenefikaw mill-Għajnuniet għal Mard matul is-sena 2020 naqsu bi 2% fuq is-sena 

2019. Filwaqt illi l-benefiċċjarji tal-Għajnuna Supplimentari matul is-sena 2020 naqsu bi ftit aktar 3% fuq 

is-sena 2019. Matul is-sena 2020, il-unit kompliet  ukoll  bl-ipproċessar  tal-applikazzjonijiet  għall-

Benefiċċju tal-Enerġija fejn daħlu total ta'  1009-il applikazzjoni ġdida, li ġew evalwati fejn it-tnaqqis relattiv 

kien direttament magħmul minn kontijiet tal-ARMS Ltd. Minn dan in-numru ta’ applikazjonijiet ġodda, 806 

kienu eliġibbli u 203 kienu miċħuda. Tajjeb jingħad illi l-Unit responsabbli mill-Benefiċċju tal-Enerġija 

pproċessat 99,063 -il pagament matul is-sena 2020. 

Is-Subsidiary Unemployment Assistance tingħata lil dawk il-persuni li jitolbu l-ażil u jingħataw l-istatus ta’ 

Protezzjoni Sussidjarja. Dan il-benefiċċju jissejjaħ core benefit skont l-Avviżi Legali fir-rigward. Matul 

Novembru tas-sena 2014 kienet ittieħdet id-deċiżjoni li l-benefiċċjarji ta’ din ix-xorta ta’ assistenza jibdew 

jitħallsu taħt benefit type Subsidiary Unemployment Assistance. In-numru ta’ benefiċċarji ta’ dan il-

benefiċċju matul is-sena 2020 naqsu b’9% fuq is-sena 2019.  

L-iskema tat-Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji ġiet introdotta matul is-sena 2014, u kompliet tiġi msaħħa 

matul is-sena 2015. Iż-żieda fil-benefiċċjarji li rajna mis-sena 2014 għas-sena 2015 kienet nota pożittiva 

għaliex dan fisser illi l-persuni li bdew jibbenefikaw minn din l-iskema bdew jipparteċipaw fid-dinja tax-

xogħol u għalhekk ma baqgħux jiddependu mill-benefiċċji soċjali. In-numru ta’ benefiċċjarji matul is-sena 

2016 kompla jesperjenza żieda ta’ 32% fuq is-sena 2015. Barra minn hekk, in-numru ta’ benefiċċjarji għas-

sena 2017 kompla jiżdied u ra żieda ta’ 16% fuq is-sena 2016. Is-snin 2018, 2019 u 2020 irritornaw tnaqqis 

ta’ 3%, 22% u 26% għal dawn is-snin konsekuttivi. Dan it-tnaqqis flimkien mat-tnaqqis fil-benefiċċjarji tal-

Għajnuna Soċjali jikkonferma r-riżultati ta’ diversi studji fejn il-maġġoranza ta’ persuni li tterminaw it-tlett 
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snin ta’ ħlas ta’ benefiċċju żammew l-impjieg tagħhom u ma reġgħux irrikorrew għal xi xorta ta’ benefiċċji 

soċjali.  

         

       

 Tip ta’ Benefiċċju Soċjali 2019 2020 +jew- 

      

      

      

 Għajnuna Soċjali għal Diżimpjieg 1,079 1,084 5 

 Għajnuna Soċjali* 7,778 7,288 -490 

 Għajnuna għal Mard 12,193 11,950 -243 

 Għotja għal Ħalib 52 43 -9 

 Għajnuna dwar il-Lebbra 23 21 -2 

 Għajnuna dwat it-Tuberkolozi 0 0 0 

 Għajnuna Supplimentari 24,126 23,265 -861 

 Subsidiary Unemployment Assistance 1,355 1,238 -117 

 Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji 2,708 2,005 -703 

         

         

 TOTAL 49,314 46,894 -2,420 

         

* Għajnuna Soċjali tfisser SA/SUP/DAD 
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It-tnaqqis fin-numru ta’ dawk li jgħixu fuq l-għajnuniet soċjali primarjament minħabba li daħlu fid-dinja tax-

xogħol jew żdiedilhom id-dħul tagħhom wassal ukoll għal tnaqqis fl-ispiża fuq l-għajnuniet soċjali.  Kif 

jidher fit-tabella t’hawn taħt, matul l-2020 din l-ispiża reġgħet naqset b’€2.5m fuq l-2019. 

 

Tip ta’ Benefiċċju Soċjali Spiża Spiża (+jew-) 

    

 2019 2020  

    

 € € € 

Għajnuna Soċjali għal Diżimpjieg 3,885,574 3,695,619 - 189,955 

Għajnuna Soċjali* 34,544,414 33,628,548 - 915,866 

Għajnuna għal Mard 18,409,622 18,446,433 36,811 

Għotja għal Ħalib 41,439 27,620 - 13,819 

Għajnuna dwar il-Lebbra 53,798 50,702 -  3,096 

Għajnuna dwar it-Tuberkolożi 0 0 0 

Allowance Supplimentari 8,705,744 9,299,407 593,663 

Subsidiary Unemployment Assistance 4,545,630 4,584,243 38,613 

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji 6,083,295 4,024,554 - 2,058,741 

    

    

TOTAL 76,269,515 73,757,127 - 2,512,388 

    

 

Unit għall-Osservanza tal-Benefiċċji 

Il-Unit għall-Osservanza ta’ Benefiċċji (BCU) fi ħdan id-Direttorat għall-Għajnuna Finanzjarja u 

Investigazzjonijiet (ISID)  huwa fdat bir-responsabbiltà li jinvestiga kull rapport fejn jiġi allegat li hemm 

nuqqas ta’ osservanza fil-ħlas ta’ benefiċċji soċjali, imħallsa taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318).  

Il-Unit għall-Osservanza ta’ Benefiċċji juża r-riżorsi kollha tiegħu biex jinvestiga fid-dettall kull rapport li 

jirċievi fejn hu allegat nuqqas ta’ osservanza fil-ħlas ta’ benefiċċji soċjali u jasal għall-konklużjonijiet tiegħu 

fuq dak li jkun sab wara li jkun investiga l-każ sew. 

F’każijiet fejn l-eżitu tar-Rapport Investigattiv ikun li l-benefiċjarju/a mhux qiegħed/qegħda, fil-fehma ta-

Unit, jitħallas/titħallas skont il-provvedimenti tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali, ir-Rapporti bir-

rakkomandazzjonijiet tiegħu, jiġu mgħoddija lid-Direttur Ġenerali (DSS) u lid-Direttur Ġenerali (ISC) biex 

il-Bord imniedi minnhom jiddeċiedi x’għandu jsir f’kull każ.  Id-DSS wara li jwettaq ħidmietu fuq dawn il-

każijiet jirreferi lura r-riżultat ta’ kull każ lill-Unit għall-Osservanza ta’ Benefiċċji. 
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Sorsi ta’ Informazzjoni 

Bħal fis-snin li għaddew, ir-rapporti ta’ każijiet fejn hu allegat li m’hemmx osservanza fit-teħid ta’ benefiċċji 

soċjali skont il-provvedimenti tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali jaslu għand il-BCU b’diversi mezzi u minn 

diversi sorsi, fosthom mingħand il-pubbliku u mid-DSS. Il-pubbliku huwa konxju tal-operat effettiv tal-

BCU u għaldaqstant kompla sena wara sena jissottometti numru ta’ rapporti, li l-parti l-kbira minnhom ikunu 

anonimi. Dawn ir-rapporti jaslu fil-Unit l-iktar permezz tat-telefon, inkluż il-freephone (80072345), permezz 

tal-imejl (benefitscompliance@gov.mt), permezz ta’ ittri u ta’ midja oħra.  Il-paġna tal-internet tal-BCU 

tipprovdi wkoll il-faċilità lil min ikun jixtieq jissottometti rapport għall-investigazzjoni online kemm bil-

Malti kif ukoll bl-Ingliż. L-istaff tad-DSS kompla matul is-snin iwassal numru sostanzjali ta’ Talbiet għall-

Investigazzjoni fuq it-Template li jipprovdi l-BCU. Dan il-Unit jagħmel ukoll użu mill-informazzjoni 

finanzjarja li tiġi mtella’ fuq is-Sistema Amministrattiva Benefiċċi Soċjali (SABS) li hija sistema 

komputerizzata operata mid-DSS. Din l-informazzjoni li tinkiseb minn istituzzjonijiet finanzjarji lokali 

tintuża biex il-BCU isegwi mill-qrib l-iżvilupp li jkun hemm f’kull każ fejn il-benefiċjarji ta’ benefiċċji mhux 

kontributorji jkollhom kapital li jeċċedi t-test tal-mezzi. 

Koordinazzjoni 

Matul is-sena 2020, il-BCU kompla jsaħħaħ l-operat tiegħu billi kkoordina ma’ numru ta’ dipartimenti u 

entitajiet governattivi kif ukoll mas-settur privat sabiex jiġbor kull informazzjoni li tkun ikkunsidrata kruċjali 

biex jiġu konklużi l-investigazzjonijiet tiegħu. Kompla jaħdem ukoll fuq inizzjattivi biex jidentifika sorsi 

oħra ta’ fejn jista’ jkun hemm nuqqas ta’ osservanza fil-ħlas ta’ benefiċċji skont il-provvedimenti tal-Att 

dwar is-Sigurtà Soċjali. Matul l-2020, il-BCU kompla jinvestiga każijiet ta’ benefiċċjarji li jirċievu benefiċċji 

mhux kontributorji fir-rigward ta’ dħul minn interessi li jeċċedu l-iskala skont il-provedimenti tal-Att dwar 

is-Sigurtà Soċjali (Kap 318) u kif ukoll każijiet ta’ persuni li jkunu jirċievu xi wieħed mill-Allowances għal 

Carers, sabiex jiġi assigurat il-wellbeing tal-pazjent. 

 

Operat 

Il-BCU, permezz tal-Ispettorat tiegħu wettaq 452* spezzjoni fuq is-sit matul is-sena 2020. Mill-ispezzjonijiet 

fuq is-sit u mill-investigazzjonijiet kollha magħmula minn dan il-Unit, 982 każ ġew konlużi matul din l-

istess sena.  Mill-każijiet kollha investigati matul l-istess perjodu, instab li 681 każ kienu mħallsa skont il-

provvedimenti tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap 318). 

Il-BCU għamel rakkomandazzjonijiet fuq 263 każ fejn irriżulta li ma kienx hemm osservanza fil-ħlas tal-

benefiċċji skont il-provvedimenti tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali, sabiex dawn jiġu sospiżi jew riveduti skont 
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il-każ u sabiex kull ħlas li kien imħallas żejjed jinġabar lura. Sa l-aħħar ta’ Diċembru 2020, il-BCU kien 

irċieva jew ġabar informazzjoni sħiha jew parzjali mingħand id-DSS fuq 756 każ li kienu jkopru 1,015-il 

benefiċċju soċjali (ara t-tabella).  Uħud minn dawn il-każijiet kellhom iktar minn benefiċċju wieħed li kien 

qed jiġi mħallas.  

Mill-informazzjoni li l-BCU irċieva jew ġabar mingħand id-DSS fuq każijiet li kienu ġew investigati minnu, 

huwa stmat li matul is-sena 2020 ġew iffrankati €3,948,889. 

 

Benefiċċji li ma kienux imħallsa skont il-provvedimenti tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali 

Pensjoni tal-Invalidità 4 

Allowance Supplimentari 30 

Allowance tat-Tfal  43 

Assistenza għall-Mard 368 

Assistenza Soċjali 234 

Assistenza għall-Qgħad  101 

Pensjoni tal-Età 165 

Allowance għal Carers/Allowance Miżjuda għal Carers 8 

Benefiċċju Speċjali tal-Qgħad 13 

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji 3 

Benefiċċju għall-Enerġija 43 

Assistenza għal Diżabiltà Severa  1 

In-work benefit 2 

Total 1,015 

Sal-aħħar tas-sena 2020, il-BCU kien għad baqagħlu 89 każ għall-investigazzjoni jew biex jiġu konklużi. 

*NOTA: 

Mill-233 każ li ġew investigati internament waqt li l-Ispettorat ma kienx qiegħed jagħmel spezzjonijiet fuq 

is-sit, minħabba ċ-ċirkustanzi tal-pandemija tal-Covid-19, irriżulta li f’71 każ minnhom ma kienx hemm 

osservanza fil-ħlas tal-benefiċċji skont il-provvedimenti tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali. 
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Unit għall-Ġbir ta’ Benefiċċji Mħallsa Żejda 

Is-Sezzjoni inkarigata mix-xogħol sabiex jinġabru ħlasijiet ta’ benefiċċji żejda matul is-sena 2020 kompliet 

issegwi u tirkupra pagamenti żejda jew pendenti mill-benefiċjarji debituri varji. Twettaq ukoll xogħol 

meħtieġ fir-Reġistru Pubbliku biex jinstabu testmenti u werrieta tad-debituri mejtin. Debituri li jaslu għal 

ftehim li jħallsu d-dejn b’rati fix-xahar huma wkoll immonitorjati perjodikament.  

Matul l-2020, is-sezzjoni bagħtet 4457 ittra ta’ intimazzjoni, wettqet 74 tfittxijiet fir-Reġistru Pubbliku u 

min-Nutar Pubbliku u 547 causa mortis mid-Dipartiment tat-Taxxi Interni. Is-sezzjoni kienet responsabbli 

għall-irkupru ta’ €478,711.80 u s-somma addizzjonali ta’ €417,426.18 tħallsu online.   

 


