MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI
POST TA’ ACCOUNTANT I FIL-KUMMISSARJU GĦAT-TAXXI FI ĦDAN IL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U SSERVIZZI FINANZJARJI

Nomenklaturi li jindikaw il-maskil jinkludu wkoll il-femminil.

1. Is-Segretarju Permanenti (Integrazzjoni u Amministrazzjoni) Ministeru għall-Finanzu u Servizzi Finanzjarji jilqa’
applikazzjonijiet għall-post ta’ Accountant I fil-Kummissarju għat-Taxxi fi ħdan il-Ministeru għall-Finanzi u sServizzi Finanzjarji.
Termini u Kundizzjonijiet
2.1 Din il-ħatra hija soġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ tnax (12) -il xahar.
2.2 Is-salarju ta’ Accountant I huwa ta’ Skala ta' Salarju 7, li fis-sena 2020 huwa ta’ €24,894 fis-sena, li jiżdied
b’€531.17 fis-sena sa massimu ta’ €28,081.
2.3 Il-kundizzjonijiet ta' Accountant I huma stipulati fl-"Addendum pertaining to Accountants and Senior
Accountants within the Department of Investigation and Compliance, Ministry for Finance". Il-kandidati magħżula
jkunu wkoll intitolati għal;
i. ħlas annwali marbut mal-prestazzjoni sa massimu ta' 15% tas-salarju bażiku tagħhom, marbut ma' xogħol
sodisfaċenti u suġġett għall-politiki tal-amministrazzjoni ċentrali li jkunu fis-seħħ minn żmien għal żmien;
ii. ħlas annwali ta' allowances oħra suġġett għall-politiki tal-amministrazzjoni ċentrali li jkunu fis-seħħ minn
żmien għal żmien għal żmien.
Dmirijiet
3. Id-dmirijiet ta’ persuna fil-ħatra ta’ Accountant I jinkludu:
(a) iwettaq verifiki u investigazzjonijiet tat-taxxa biex tiġġieled kontra l-evitar u l-evażjoni tat-taxxa, frodi tas-Sigurtà
Soċjali u kwistjonijiet oħra relatati, fi żmien xieraq;
(b) iwettaq verifiki ta’ ambitu u aspett limitat;
(c) jipproċessa oġġezzjonijiet u analiżi għal evalwazzjonijiet imressqa wara verifiki, eżerċizzji ta' kontroll ta'
kreditu, traċċi ta' verifika u xogħol investigattiv relatat;
(d) Jirrappreżenta u jassisti lill-Kummissarju għat-Taxxi waqt seduti tal-Qorti u tat-Tribunal ta' Reviżjoni
Amministrattiv;
(e) Imexxi tim ta' Revenue Inspectors fit-twettiq ta’ investigazzjonijiet dwar kazijiet ta’ frodi mis-Sigurtà Soċjali,
taxxa fuq id-dħul, taxxa fuq il-valur mizjud, taxxa fuq dokumenti u trasferimenti, taxxa tad-dwana u tas-sisa u
xogħol assenjat ieħor;
(f) Responsabbli għal investigazzjonijiet fuq il-post u kull xogħol investigattiv relatat;
(g) Jassisti fit-taħriġ ta' Revenue Inspectors u impjegati oħra;
(h) Dmirijiet oħra skont struzzjonijiet mogħtija mid-Direttur Ġenerali (Osservanza u Investigazzjonijiet) u/jew isSegretarju Permanenti;
(i) Dmirjiet ohra skont l-esiġenzi tas-Servizz Pubbliku skont struzzjonijiet mogħtija mis-Segretarju Permanenti
Ewlieni
Rekwiżiti tal-Eliġibbilta’
4.1. Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti għandhom ikunu:
i.

a. ċittadini ta’ Malta; jew
b. ċittadini ta’ Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs
ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg bis-saħħa ta’ leġislazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet ta’ trattati
dwar iċ-ċaqlieq ħieles tal-ħaddiema; jew

c. ċittadini ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi
kwistjonijiet ta’ impjieg minħabba li jkunu japplikaw għal dak il-pajjiż leġislazzjoni tal-UE u
dispożizzjonijiet ta’ trattati dwar iċ-ċaqlieq ħieles tal-ħaddiema; jew
d. kwalunkwe persuni oħra li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’
impjieg permezz tar-relazzjoni familjari tagħhom ma persuni msemmija f’(a), (b) jew (ċ), skont kif
hemm fil-liġi jew fil-leġislazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet ta’ trattati msemmija hawn fuq; jew
e. ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu ngħataw status ta' residenti li joqogħdu għal żmien twil f’Malta taħt irregolament 4 tar-Regolamenti tal-2006 dwar “Status ta’ Residenti li joqogħdu għal Żmien Twil (Ċittadini
ta’ Pajjiżi Terzi)”, jew li jkunu ngħataw permess ta' residenza taħt ir-regolament 18 (3) tal-istess
regolamenti, flimkien mal-membri tal-familja ta’ ċittadini ta' pajjiż terzi li jkunu ngħataw permess ta’
residenza taħt ir-Regolamenti tal-2007 dwar ir-Rijunifikazzjoni tal-Familji.
Il-parir tad-Dipartiment għall-Affarijiet taċ-Ċittadinanza u Expatriates fi ħdan l-Aġenzija Identity Malta għandu jiġi
mfittex skont il-ħtieġa fl-interpretazzjoni tal-provvedimenti imsemmija hawn fuq.
Il-ħatra ta’ kandidati msemmija f’(b), (ċ), (d) u (e) hawn fuq teħtieġ il-ħruġ ta’ liċenzja tax-xogħol f’dawk il-każijiet
fejn hija meħtieġa skont l-Att dwar l-Immigrazzjoni u leġiżlazzjoni sussidjarja. Jobsplus għandha tiġi kkonsultata
skont il-ħtieġa dwar din il-materja.
ii. kapaċi jikkomunikaw bil-lingwa Maltija u dik Ingliża ;
iii. ikollhom kwalifika ta' Masters fil-Livell 7 tal-MQF (suġġett għal minimu ta' 60 ECTS/ECVETS kretti, jew
ekwivalenti, rigward korsijiet li bdew minn Ottubru 2008), f'Accountancy jew ACCA jew kwalifika
professjonali rikonoxxuta u ekwivalenti fl-Accountancy;
jew
ikollhom kwalifika ta' Baċellerat fil-Livell 6 tal-MQF (suġġett għal minimum ta' 120 ECTS/ECVETS kretti, jew
ekwivalenti, rigward korsijiet li bdew minn Ottubru 2003, f'Accountancy jew ACCA jew kwalfika professjonali
rikonoxxuta u ekwivalenti fl-Accoutancy;
u
ii. warrant ta' Certified Public Accountant maħruġ mill-Accountant Board ta' Malta jew konferma bil-miktub
maħruġa mill-istess Board li jissodisfaw ir-rekwiżiti statutorji relevanti biex jipposedu dan il-warrant salgħeluq ta' din is-sejħa.
Uffiċjali pubbliċi li japplikaw għal dan il-post iridu jkunu kkonfermati fil-ħatra kurrenti tagħhom.
4.2. Kwalifiki li huma ta’ livell ogħla minn dak rikjest hawn fuq jiġu aċċettati għall-fini ta’ eliġibbilita’, sakemm dawn
ikunu fis-suġġetti mitluba.
Dawk il-kandidati li ma jkunux għadhom ġabu l-kwalifiki imsemmija hawn fuq formalment xorta jiġu ikkunsidrati,
basta jipprovdu evidenza li ġew appovati għall-għoti tal-kwalifiki imsemmija jew inkella jkunu lestew b’suċċess ilkrediti meħtieġa tal-ECTS/ECVETS, jew ekwivalenti, meħuda bħala parti minn programm ta’studju ta’ livell ogħla
tal-MQF rikonoxxut, kif mitlub fil-kriterji tal-eliġibilita’ ta’ hawn fuq, sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa ghallapplikazzjonijiet.
4.3. Uffiċjali Pubbliċi li għandhom grad fi klassi partikolari, u li ngħataw il-ħatra ta’ Officer in Scale permezz ta’
deċiżjoni tal-Grievances Unit fl-istess skala ta’ dak ta’ grad ogħla fl-istess klassi, huma eliġibbli li japplikaw għal
gradi miftuħa għal uffiċjali li għandhom tali grad ogħla bl-istess skala ta’ dik tal-ħatra ta’ Officer in Scale.
Is-snin ta’ servizz mid-data ta’ meta ġiet effettiva l-ħatra bħala Officer in Scale jgħoddu bħala parti mis-snin ta’
servizz mitluba fis-sejħa t’applikazzjonijiet.
Kwalunkwe kriterju ieħor t’eliġibbilta’ għall-post irid jiġi sodisfatt skont din is-sejħa t’applikazzjonijiet.
4.4 L-applikanti jridu jkunu ta’ kondotta li hi xierqa għall-post li l-persuna qed tapplika ghaliha (applikanti li diġa’
qegħdin jaħdmu fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta jridu jippreżentaw is-Service and Leave Record Form (GP 47)
aġġornat u maħruġ mhux aktar tard minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni; filwaqt li dawk li japplikaw minn
barra jridu jippreżentaw Ċertifikat riċenti tal-Kondotta maħruġ mill-Pulizija jew awtorita’ oħra kompetenti mhux
aktar minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni, u jindikaw jekk qatt kinux impjegati tal-Gvern qabel u jagħtu ddettalji).

4.5. Il-kandidati magħżula jridu jkunu eliġibbli għall-ħatra f’dan il-grad, skont 4.1 - 4.4 hawn fuq, mhux biss salħin u d-data tal-għeluq ta' din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, iżda wkoll fid-data tal-ħatra.
4.6. L-applikanti prospettivi għandhom jaraw il-proviżżjonijiet ġenerali marbuta ma’ din is-sejħa għallapplikazzjonijiet fejn jikkonċerna s-sottomissjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent tal-kwalifiki mingħand l-MQRIC,
jew awtorita’ pertinenti oħra, kif applikabbli (ara l-link aktar ‘l isfel).
Sottomissjoni ta' Dokumentazzjoni
5.1 Il-kwalifiki u l-esperjenza li l-persuna jkollha għandhom jintwerew b’ċertifikati u/jew dokumenti, li kopja
tagħhom għandha tkun skennjata u mibgħuta permezz tar-Recruitment Portal fuq https://recruitment.gov.mt.
5.2. Id-dokumenti oriġinali għandhom, mingħajr eċċezzjoni, jintwerew waqt l-intervista.
Proċeduri tal-Għażla
6.1 L-applikanti eliġibbli jiġu assessjati minn Bord tal-għażla biex jiġi ddeterminat min hu adatt għall-post. Ilmarka massima ghal dan il-process tal-ghazla hija 100% u l-marka li persuna trid iggib biex tghaddi hija 50%.
6.2 Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kandidati li, minbarra dak rikjest f’paragrafi 4.1 - 4.3, għandhom
esperjenza ta’ xogħol relevanti u ppruvata.
Sottomissjoni tal-Applikazzjoni
7. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi, għall-attenzjoni tas-Sezzjoni tar-Reklutaġġ, Ministeru għallFinanzi u s-Servizzi Finanzjarji, permezz tar-Recruitment Portal biss f’dan l-indirizz: https://recruitment.gov.mt.
L-applikazzjonijiet għandhom jinkludu Curriculum Vitae (li għandu jinkludi lista tal-kwalifiki tal-applikant), u Service
and Leave Record Form (GP 47) aġġornat / Ċertifikat tal-Kondotta skont kif applikabbli, li tali dokument irid ikun
maħruġ mhux aktar minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni, f’format pdf, li għandhom ikunu uploaded
permezz tal-Portal. Id-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet hija nofsinhar (Ħin Ċentrali Ewropew) ta’ nhar itTnejn, 24 ta' Frar 2020. Ittra elettronika ġġenerata mill-kompjuter tintbagħat bħala rċevuta tal-applikazzjoni.
Aktar dettalji dwar is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet jinsabu fil-provedimenti ġenerali msemmija hawn isfel.
7.1 Applikanti jingħataw sa żewġ ġranet tax-xogħol (2) wara d-data tal-għeluq jew sa żewġ ġranet tax-xogħol (2)
mid-data tan-notifika, liema tiġi l-aħħar; biex jissottomettu dokumenti mhux korretti jew mhux mimlija kif suppost.
Dispożizzjonijiet Ġenerali Oħra
8. Dispożizzjonijiet ġenerali oħra dwar din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, b'referenza partikolari għall-:
benefiċċji applikabbli, kundizzjonijiet u regoli/regolamenti;
bdil raġonevoli għall-persuni rreġistrati b'diżabilita;
sottomissjoni ta' dikjarazzjoni ta' rikonoxximent dwar il-kwalifiki;
pubblikazzjoni tar-riżultat;
eżami mediku;
proċess sabiex tiġi sottomessa petizzjoni dwar ir-riżultat;
aċċess għall-formola tal-applikazzjoni u dettalji relatati;
żamma ta’ dokumenti;
jistgħu jiġu aċċessati permezz tas-sit elettroniku tad-Diviżjoni dwar Nies u Standards flindirizz https://publicservice.gov.mt/en/people/Pages/PeopleResourcingandCompliance/FormsandTemplates.aspx jew
jinkisbu minn recruitment.mfin@gov.mt. Dawn il-provvedimenti ġenerali għandhom jiġu meqjusa bħala parti integrali
minn din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.

Is-sit elettroniku u l-indirizz elettroniku tas-Sezzjoni huma https://mfin.gov.mt u recruitment.mfin@gov.mt.

