INFORMAZZJONI UTLI GĦAL MIN IĦADDEM DWAR IL-‘COVID: SUPPLIMENT TAL-PAGA’
1. COVID Suppliment tal-paga: Dan id-dħul hu eżentat mit-taxxa jew le?
Is-suppliment tal-pagi ta’ €800 jew inqas, huwa l-kontribut tal-Gvern li se jagħti lil min
iħaddem biex isostni l-pagi tal-impjegati sabiex jibqgħu jaħdmu mal-istess kumpanija.
Kull mhu se jkun responsabbli li jħallas min iħaddem, hu ammont addizzjonali, barra ssuppliment tal-paga mħallas mill-gvern, u li min iħaddem jiflaħ iħallas minħabba t-tnaqqis filbejgħ tal-kumpanija.
L-impjegat se jirċievi l-paga sħiħa jew paga mnaqqsa, skont l-ammont addizzjonali li min
iħaddmu se jkun qed jagħtih fuq is-Suppliment tal-paga li se jħallas il-gvern.
Għal-fini ta’ komputazzjoni ta’ taxxa, id-dħul gross tal-impjegat, se jibqa’ jiġi komputat bħalma
qed jiġi komputat bħalissa. Għaldaqstant, mhu se jsir l-ebda tibdil fis-sistema tal-payroll li biha
jinħaddmu l-pagi.
Kull suppliment ta’ pagi mgħoddija lil min iħaddem taħt din l-iskema, ma jistgħux jiġu
kkunsidrati bħala dħul jew għotja mogħtija jew lill-kumpanija jew lill-impjegat individwali.
2. Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali
Il-Gvern se jagħti €800 għal kull impjegat li jibqa’ jaħdem mal-kumpanija. Sehem l-impjegat
tal-kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali (jiġifieri €80), se tkun qed tiġi mħallsa mill-Gvern u
għalhekk, min iħaddem għandu jirreġistra li rċieva l-ammont ta’ €800 u jħallas l-istess ammont
ta’ €800 kollu kemm hu lill-impjegat.
Dan ifisser li m’hemmx għalfejn jinbidel xejn fis-sistema tal-payroll użata minn min iħaddem.
Il-payslip li tingħata lill-impjegat tkun trid turi l-ammont kollu ta’ paga li min iħaddem ikun
ħallsu – jiġifieri il-paga gross li ħallas għaliha l-gvern (€880 – paga netta li tinkludi lkontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali) u kull paga addizzjonali oħra, inkluż xi kontribuzzjoni tasSigurtà Soċjali li tkun dovuta fuq din il-paga addizzjonali.
Min iħaddem hu obbligat li jaħdem l-ammont ta’ kontribuzzjoni tas-Sigurta’ Soċjali (tiegħu
bħala min iħaddem u tal-impjegat) u taxxa fuq id-dħul li l-impjegat hu dovut li jħallas lillUffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi. Dan l-ammont għandu jitħallas lill-Kummissarju tat-Taxxi,
ħlief li jkun irid jitnaqqas minn dan l-ammont tal-Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali li jkun diġà
tħallas mill-gvern.
Min iħaddem se jkun jaf (1) kemm impjegati bbenefikaw mill-għotja tal-gvern; (2) l-ammont
totali tal-Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali (li kienu dovuti mill-impjegati) u li l-gvern ikun
ħallas bil-quddiem għal dawn l-impjegati, lill-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi; (3) iddifferenza fl-ammont ta’ kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali u tat-taxxi, ikun irid jitħallas minn
min iħaddem lill-istess Uffiċċju tal-Kummissjunarju tat-Taxxi.

Min iħaddem jista’ jehmeż il-formola li turi dan il-kalkolu, liema formula tista’ tiġi mniżżla
online mill-website tal-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi. Is-sistema tal-Kummissarju tatTaxxa, se jkollha indikat (1) l-ammont miżmum għal kull numru tal-PE, u (2) se tivverifika hi
stess dak li min jimpjega qed jirrapporta fid-dikjarazzjoni tas-suppliment tal-paga.
Din il-formola se tkun sempliċi fejn kull ma jkun meħtieġ li timla, jkun (1) In-numru ta’
mpjegati li qed jibbenefikaw, u (2) l-ammont imħallas minn qabel mill-gvern tal-kontribuzzjoni
tas-Sigurtà Soċjali.

3. Il-Formula tal-FS3
Irid jiġi mniżżel id-dħul gross tal-impjegat, jiġifieri il-ħlas gross ta’ salarju li jkun ħallsu min
iħaddem u l-kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali li tkun tħallset bil-quddiem mill-gvern. Firrigward tad-dettalji kif spjegat hawn fuq, dawn se jiġu rrappurtati separatament fuq formula
separata li se tkun tifforma parti mill-FS3. Din il-formula se tkun tista’ tiġi mniżżla minn fuq ilwebsite tal-Uffiċċju tal-Kummisarju tat-Taxxi.

