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Dan il-ktejjeb ta’ tagħrif tħejja mill-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi biex 
jgħinek timla l-formola tat-taxxa għas-sena bażi 2019 b’mod sħiħ u korrett.

Nota: Dan il-ktejjeb huwa biss gwida biex jgħinek timla l-formola u ma għandu 
l-ebda forza legali.

Għal aktar informazzjoni:

• Żur il-websajt tagħna www.cfr.gov.mt

• Ċempel: Freephone 153

• Email: taxpayerservice.cfr@gov.mt

L-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi juża l-informazzjoni mibgħuta minnek 
biex jipproċessa l-formola tat-taxxa tiegħek skont id-dispożizzjonijiet tal-
Atti dwar it-Taxxa u leġislazzjoni sussidjarja. Aħna nistgħu nivverifikaw 
l-informazzjoni mibgħuta minnek, jew informazzjoni dwarek ipprovduta minn 
terzi persuni, ma’ informazzjoni miżmuma minn dan l-Uffiċċju.

Aħna ma ngħaddux informazzjoni dwarek lil ebda persuna barra l-Uffiċċju 
tal- Kummissarju tat-Taxxi ħlief kif permess mil-liġi. L-Uffiċċju tal-Kummissarju 
tat-Taxxi juża l-informazzjoni personali tiegħek skont r-Regolament Ġenerali 
dwar il-Protezzjoni tad-Data (Regolament U.E. tal-2016/679) u l-Att dwar 
il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data (Kap. 586) biex jipproteġi l-privatezza 
tiegħek.

Għal aktar tagħrif tista’ tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data Personali,
Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi, Floriana FRN 1700. 
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INFORMAZZJONI
ĠENERALI

IL-FORMOLA 
TAT-TAXXA TIEGĦEK: 
IS-SISTEMA 
TAS-SELF 
ASSESSMENT 

Sottomissjoni tal-formola
Il-formola tat-taxxa tiegħek trid 
tasal għand il-Kummissarju tat-Taxxi 
sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju, 
2020. Jekk ma tibgħatx il-formola 
tat-taxxa tiegħek sa din id-data, 
il-Kummissarju tat-Taxxi joħroġlok 
rendikont tat-taxxa kif stmat minnu.

Inti tista’ tibgħat il-formola tat-taxxa 
tiegħek lill-Kummissarju tat-Taxxi 
bil-posta mingħajr ħlas billi tuża 
l-invilopp mehmuż.

Rati tat-taxxa
Ir-rati tat-taxxa huma spjegati f’dan 
il-ktejjeb u tabella bir-rati kollha 
tinstab fl-aħħar paġna.

Għażla tal-lingwa tal-formola 
tat-taxxa
Il-formola tat-taxxa hija disponibbli 
bil-Malti jew Ingliż. Il-verżjoni tal-
lingwa li rċevejt hija bbażata fuq 
l-għażla li saret meta ġejt reġistrat 
għat-taxxa. Jekk tixtieq li l-formola 
tat-taxxa tiegħek tkun bil-lingwa 
Ingliża tista’ tikkuntattja l-Uffiċċju tal-
Kummissarju tat-Taxxi.

Verifiki mill-Kummissarju
Għalkemm il-Kummissarju tat-Taxxi 
jaċċetta l-prospett tat-taxxa tiegħek 
kif mimli minnek, huwa jista’ jagħmel 
verifiki li hu jħoss li jkunu meħtieġa. 
Jekk jinstab li ma tkunx ħallast it- 
taxxa kollha fuq l-income taxxabbli 
tiegħek inti teħel aktar taxxa, multa 
u imgħax. F’dan il-każ, anki jekk 
dan jirriżulta snin wara, l-imgħax u 
l-multa jibdew jgħoddu mid-data li 
fiha kellek tibgħat il-formola (it-tax 
return date), li din is-sena hija t-30 
ta’ Ġunju, 2020.
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Għal aktar għajnuna
Jekk tixtieq aktar għajnuna biex timla 
l-formola tat-taxxa, jekk jogħġbok 
ċempel fuq il-Freephone 153 biex 
tagħmel appuntament ma’ wieħed 
mir-rappreżentanti tagħna.
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KOPPJI MIŻŻEWĠA

Formola tat-taxxa komuni 
(Joint tax return)
Id-dħul kollu ta’ koppja miżżewġa 
għandu jiġi ddikjarat fuq formola komuni. 
Għal fini ta’ dan is-self-assessment it-
tifsira ta’ “koppja miżżewġa” tinkludi 
żewġ partners li jkunu rreġistraw il-
partnership tagħhom bħala unjoni ċivili.

Konjuġi responsabbli
Koppja miżżewġa għandha tagħżel 
min minnhom it-tnejn ikun il-konjuġi 
responsabbli billi timtela l-formola 
apposta li tista’ tinkiseb mit-
Taxpayer Service, servizz.gov hub.

Fil-formola tat-taxxa komuni, il-kelma 
“Tiegħi” użata fil-formola tirreferi għall-
konjuġi responsabbli. Għalhekk fil-kaxxi 
1 sa 8 tal-formola għandu jiġi ddikjarat 
id-dħul minn emolumenti jew negozju 
tal-konjuġi responsabbli fil-kolonna 
tax-xellug  (taħt “Tiegħi”).  Id-dħul minn 
emolumenti jew negozju tal-konjuġi 
l-ieħor għandu jiġi ddikjarat fil-kolonna 
tal-lemin (taħt “Tal-Konjuġi”).

Jekk għandek jgħixu miegħek xi wlied 
dipendenti minnek li mhux mistenni 
minnhom li jimlew formola tat-taxxa 
għandek tniżżel id-dħul, it-tnaqqis u 
l-krediti tat-taxxa fil-kaxex li jirreferu 
għall-konjuġi responsabbli. Dwar 
dawn ukoll trid tibgħat id-dokumenti 
neċessarji.

Komputazzjoni separata
Koppja miżżewġa tista’ tuża r-rati 
tat-taxxa ta’ persuna waħidha (jew 
ta’ ġenitur jekk applikabbli) jekk din il-
komputazzjoni hija aktar ta’ vantaġġ.

Il-“komputazzjoni separata” tapplika 
biss għal dak l-income li jkun ġej minn 
impjieg, negozju, professjoni jew 
pensjoni li wieħed jirċievi mill-impieg 
ta’ qabel. Dħul ieħor jiġi ntaxxat fuq 
il-konjuġi  li jkollu l-ogħla income minn 
emolumenti u negozju.

Directors’ fees huma dejjem intaxxati 
f’idejn il-konjuġi responsabbli, 
kemm meta dawn ikunu tal-konjuġi 
responsabbli kif ukoll meta jkunu tal-
konjuġi l-ieħor.

Komputazzjoni separata ma tfissirx li 
jridu jimtlew żewġ formoli tat-taxxa. 
Lanqas ma tfisser li se joħorġu żewġ 
rendikonti. Ir-rendikont tat-taxxa 
jinħareġ fuq il-konjuġi responsabbli, 
iżda r-responsabilità tal-ħlas hija 
taż-żewġ konjuġi.

Koppji li żżewġu fl-2019
Għal dawk il-koppji li żżewġu fl-2019, 
il-formola tat-taxxa tal-konjuġi 
responsabbli għandha tinkludi (1) 
l-income tal-konjuġi responsabbli 
għas-sena 2019 kollha u (2) l-income 
tal-konjuġi l-ieħor mid-data taż-
żwieġ sal-31 ta’ Diċembru 2019. Ir-
rati tat-taxxa ta’ miżżewġin jew il-
komputazzjoni separata tat-taxxa 
japplikaw.



9

Il-formola tal-konjuġi l-ieħor trid 
tkopri l-income tiegħu jew tagħha 
mill-1 ta’ Jannar 2019 sad-data taż-
żwieġ. Ir-rati ta’ taxxa ta’ ‘Persuna 
Waħidha’ japplikaw f’dan il-każ.

KOPPJI LI 
SSEPARAW JEW 
IDDEVORZJAW

Fil-każ ta’ koppja li tkun isseparat (kemm 
de facto jew de jure), sew ir-raġel kif 
ukoll il-mara għandhom l-obbligu li 
jkunu rreġistrati separatament bħala 
taxpayers fil-kapaċità personali 
tagħhom. Dan jista’ jsir permezz ta’ 
notifika lill-Kummissarju tat-Taxxi 
dwar id-data tas-separazzjoni u dwar 
l-arranġamenti tas-separazzjoni fir-
rigward ta’ manteniment lill-konjuġi u/
jew lit-tfal fejn dan ikun il-każ.

Kull konjuġi jiġi responsabbli li jimla 
l-formola tat-taxxa tiegħu/tagħha 
li jkopri d-dħul mill-1 ta’ Jannar 
sal-31 ta’ Diċembru. Kull persuna 
jiġi ntaxxata bħala single u tkun 
responsabbli li tħallas it-taxxa fuq 
id-dħul li tkun qalgħet. Ir-rati ta’ 
taxxa ta’ “miżżewġin” japplikaw biss 
jekk l-individwu jikwalifika bħala single 
parent (ara l-partijiet li jmiss).

F’każijiet ta’ separazzjoni jew divorzju 
huwa importanti li l-Uffiċċju tal-
Kummissarju tat-Taxxi jkun notifikat bill-
bidla fl-indirizzi residenzjali tal-konjuġi.
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ĠENITURI

Ir-rati tat-taxxa ta’ ġenituri japplikaw 
għal dawk il-ġenituri li jkunu pprovdew 
l-manteniment ta’ tifel jew tifla taħt 
il-kustodja tagħhom, jew ikunu ħallsu 
manteniment fir-rigward tat-tifel jew 
tifla tagħhom fl-2019.

Ir-rati ta’ taxxa ta’ ġenituri japplikaw 
biss fejn it-tifel jew it-tifla ma jkunux 
għalqu t-tmintax-il sena (jew ma 
jkunux għalqu t-tlieta u għoxrin sena 
jekk ikunu qed jirċievu edukazzjoni 
fuq bażi full-time fi stabbiliment ta’ 
edukazzjoni terzjarja) u ma jkunux 
qed jaħdmu bi qligħ, jew jekk ikunu 
qed jaħdmu bi qligħ ma jkunux qalgħu 
income ta’ aktar minn €3,400. Grants 
li jingħataw lil studenti huma esklużi 
minn dan l-ammont għax mhumiex 
meqjusa bħala ħidma bi qligħ.

ĠENITURI WAĦIDHOM 
(SINGLE PARENTS)

Nies romol, separati (de facto jew de 
jure), divorzjati u individwi oħrajn mhux 
miżżewġin li mantnew lil uliedhom fis-
sena 2019 jistgħu japplikaw ir-rati ta’ 
taxxa ta’ “miżżewweġ” u mhux dawk 
ta’ “ġenitur”. Biex wieħed igawdi minn 
dan il-benefiċċju jrid jissodisfa dawn 
il-kundizzjonijiet kollha:

• Il-ġenitur kien imantni wild li fl-
2019 ma kienx għalaq is-16-il 
sena. F’każ li dan għalaq is-16 
imma kien student full-time jew 
kien inkapaċitat milli jmantni lilu 
nnifsu, l-individwu jikkwalifika għall-
benefiċċju xorta waħda;

• dan il-wild ma kellux income ta’ 
aktar minn €3,400 fis-sena (tinkludi 
grants ta’ studenti riċevuti);

• il-ġenitur kien rikonoxxut mid-
Direttur tas-Sigurtà Soċjali bħala 
l-uniku ġenitur li għandu dritt jirċievi 
ċ-children’s allowance;

• il-ġenitur ma kienx qiegħed jirċievi 
għajnuna finanzjarja mill-ġenitur 
l-ieħor rigward il-wild;

• il-ġenitur ma kienx qiegħed jgħix fl-
istess dar mal-ġenitur l-ieħor.
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Jekk inti ġenitur wieħed, immarka 
korrettament il-kaxxa tal-istatus 
tiegħek f’paġna 1 tal-formola 
tat-taxxa. Trid tintbagħat ukoll 
self declaration lill-Uffiċċju tal-
Kummissarju tat-Taxxi.

DETTALJI 
PERSONALI

Dettalji dwar l-identità
Iċċekkja d-dettalji dwar l-identità li 
hemm stampati fl-ewwel paġna tal-
formola tat-taxxa tiegħek u agħmel 
il-korrezzjonijiet meħtieġa fl-ispazju 
provdut apposta. Jekk jogħġbok niżżel 
in-numru tat-telefon u l-indirizz tal-
email fl-ewwel paġna.  

Bidliet fid-dettalji personali
Huwa importanti li bidla fl-indirizz 
residenzjali jew bidla li taffettwa 
l-istat ċivili tiegħek li seħħ matul is-
sena għandha tiġi kkomunikata 
immedjatament lill-Uffiċċju tal-
Kummissarju tat-Taxxi b’email jew ittra.

Tax status
L-istatus tat-taxxa tiegħek (“persuna 
waħidha” jew “miżżewweġ u ngħixu 
flimkien”) kif magħruf mill-Uffiċċju tal-
Kummissarju tat-Taxxi huwa stampat f’ 
paġna 1. Jekk l-istatus tat-taxxa mhux korrett, 
immarka l-kaxxa relattiva li turi l-istatus tat-
taxxa l-ġdid tiegħek u d-data tal-bidla.

Status ta’ residenza
Rati ta’ taxxa differenti japplikaw 
għal taxpayers li mhumiex residenti 
f’Malta. Għalhekk, inti għandek tindika 
l-istatus ta’ residenza tiegħek għall-
finijiet tat-taxxa fuq l-dħul fil-formola 
tat-taxxa tiegħek.
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Persuni mhux residenti f’Malta
Jekk it-tweġiba tiegħek għall-
mistoqsija 1 hija “Le” (jiġifieri int ma 
kontx residenti f’ Malta għal skopijiet 
ta’ taxxa fuq id-dħul fl-2019) 
għandek twieġeb il-mistoqsija 2 u/
jew 3 u tindika l-perjodu li matulu inti 
kont Malta matul 2019. Jekk kellek 
bosta waqfiet f’ Malta matul l-2019 
ehmeż lista tad-dati rilevanti.

Tista’ tirreferi għall-websajt tagħna 
għal-linji gwida tekniċi dwar min 
għandu jitqies bħala residenti f’ 
Malta għal finijiet ta’ taxxa.

Dikjarazzjoni
Id-dikjarazzjoni fuq paġna 1 għandha 
tiġi ffirmata u ddatata. Il-formola 
tat-taxxa mhux se titqies kompluta 
sakemm ma tkunx iffirmata kif 
suppost. Il-formola tat-taxxa 
ta’ koppja miżżewġa għandha 
tkun iffirmata miż-żewġ konjuġi. 
Jekk tiġi ffirmata biss mill-konjuġi 
responsabbli, titqies li tkun ġiet 
ffirmata mit-tnejn.

INFORMAZZJONI 
OĦRA

Parir professjonali
Agħmel sinjal fil-kaxxa jekk mal-
formola tat-taxxa qiegħed tehmeż 
il-parir bil-miktub, mogħti minn 
professjonist tat-taxxa, skont l-Att 
dwar it-Taxxa fuq l-Income u niżżel 
l-isem u l-kunjom tal-professjonist 
tat-taxxa fl-ispazju pprovdut.

Bażi ġenerali tat-taxxa
Jekk inti domiċiljat u ordinarjament 
residenti f’Malta għandek tiddikjara 
d-dħul kollu tiegħek għall-2019 (inkluż  
dak  tal-konjuġi u tal-ulied dipendenti 
minnek) minn kwalsijasi sors ta’ dħul. 
Jekk m’intix domiċiljat jew m’intix 
ordinarjament residenti f’Malta  
għandek  tiddikjara  d-dħul  kollu 
dovut lilek jew derivat minnek minn 
Malta (inkluż dak tal-konjuġi u tal-ulied 
dipendenti minnek), kif ukoll kull dħul 
ieħor li ġie riċevut f’Malta matul l-2019.

X’tagħmel biċ-ċenteżmi
Meta timla l-formola tat-taxxa 
uri l-ammonti kollha f’ewro: ħalli 
ċ-ċenteżmi barra. Dan tista’ tagħmlu 
b’dan il-mod:

• Meta jkun qed jiġi ddeterminat 
id-DĦUL TAXXABBLI, injora kull 
frazzjoni ta’ ewro. Pereżempju, jekk 
irċevejt salarju ta’ €11,155.65 inti 
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għandek tniżżel €11,155 fil-kaxxa 1.
• Meta tiġi biex tniżżel it-TNAQQIS 

KONTRA D-DĦUL għandek 
dejjem tgħollih għall-ewro li jmiss. 
Pereżempju jekk kellek tagħmel 
tnaqqis mill-kera ta’ €60.45 
għandek tikteb €61 fil-kaxxa 16b.

• Meta tiġi biex tikkalkola T-TAXXA 
DOVUTA, jiġifieri minn taqsima 
26 ’il quddiem, għandek tinjora 
kompletament kull frazzjoni ta’ 
ewro li tkun daqs jew inqas minn 
ħamsin ċenteżmu, u tikkalkola lejn 
l-eqreb ewro kull frazzjoni ta’ ewro 
li teċċedi l-ħamsin ċenteżmu taxxa.

DĦUL MINN 
EMOLUMENTI U 
NEGOZJU

F’paġna 2 tal-formola għandek 
tiddikjara d-dħul kollu tiegħek minn 
emolumenti u negozju.

Jekk it-tax status tiegħek huwa 
“Persuna Waħidha”, għandek tniżżel 
id-dħul tiegħek taħt il-kolonna 
“Tiegħi”. Jekk it-tax status tiegħek 
huwa “miżżewġin u ngħixu flimkien” id-
dħul tal-konjuġi responsabbli għandu 
jitniżżel taħt il-kolonna “Tiegħi” u dak 
tal-konjuġi l-ieħor taħt il-kolonna 
“Tal-Konjuġi”. Jekk inti “Ġenitur 
wieħed” (single parent) niżżel id-dħul 
tiegħek taħt il-kolonna “Tiegħi”.

In-numri li ssib minn din il-faċċata ’l 
quddiem jikkorrispondu man-numru 
tal-partijiet li hemm fuq il-formola 
tat-taxxa.

1. Impjieg jew Kariga

F’din it-taqsima għandek tinkludi 
d-dħul li rċevejt minn impjieg jew 
kariga matul is- sena. Dan għandu 
jinkludi salarju u paga; bonuses, 
ħlasijiet għal sahra u directors’ fees; 
il-valur annwali ta’ ikel u residenza 
b’xejn (Fringe Benefits); u ħlasijiet u 
allowances oħra, inklużi commissions. 
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Aktar informazzjoni dwar x’għandu 
jiġi inkluż fid-dħul tiegħek issibu aktar 
‘l isfel f’din il-parti.

Għal kull impjieg jew kariga għandek 
tniżżel in-numru tal-PE ta’ min ħallsek. 
Ehmeż il-formoli FS3 ma’ paġna 3 
tal-formola tat-taxxa tiegħek.

Directors’ fees
Jekk int jew il-konjuġi rċevejtu directors’ 
fees dawn għandhom jiġu inklużi f’kaxxa 
1d jew 1e skont il-każ. Fuqhom ma tistax 
tiġi applikata komputazzjoni separata.

Dħul minn impjieg Part-Time
M’għandekx tiddikjara d-dħul minn 
xogħol part-time sa €10,000 li jikkwalifika 
taħt ir-regoli dwar xogħol part-time u 
li minnu diġà tkun tnaqqsitlek it-taxxa 
bir-rata speċjali ta’ 15%. Iddikjarah 
biss meta tkun trid titlob lura t-taxxa 
mnaqqsa minnu. F’dan il-każ għandek 
tinkludi d-dħul gross mill-part-time f’din 
il-kaxxa u titlob lura t-taxxa mnaqqsa 
minnu fil-linja numru 35. Ma’ paġna 3 
tal- formola ehmeż FS3 għal kull impjieg 
part-time li minnu qiegħed tiddikjara 
dħul. Dħul minn xogħol part-time ’il fuq 
minn €10,000 għandu jiġi inkluż f’kaxxa 1.

Rati ta’ taxxa mnaqqsa għall-uffiċjali 
tal-Pulizija
Dħul riċevut għal xogħol extra 
mwettqa minn uffiċjali tal-pulizija 
jiġi ntaxxat bil-15%. Għalhekk, dan 
id-dħul ma għandux jiġi jinkluż fil-
formola tat-taxxa tiegħek sakemm 

ma tridx li titlob lura t-taxxa imħallsa.

Taxxa ta’ 7.5% fuq dħul minn attivita’ 
sportiva
Plejer reġistrat jew atleta jew coach 
liċenzjat, li kellu dħul intaxxat bir-rata 
speċjali ta’ 7.5% m’għandux jinkludi 
dan id-dħul fil-formola tat-taxxa 
sakemm ma jkunx jeħtieġlu jitlob lura 
t-taxxa diġà imħallsa.

Arretrati ta’ paga
Arretrati ta’ paga riċevuti fl-2019 
huma taxxabbli fl-2019 u għandhom 
jiġu inklużi f’kaxxa 1.

Eżenzjoni għal stipendji tal-istudenti
Jekk inti student li qed timla 
l-formola tat-taxxa tiegħek, tajjeb 
tinnota li stipendji tal-istudenti huma 
eżenti mit-taxxa tad-dħul u għalhekk 
m’għandhomx jiġu inklużi fil-prospett 
tat-taxxa tiegħek.

2. Sengħa, Negozju,   
 Professjoni, Vokazzjoni

Għal kull sengħa, negozju, professjoni 
jew vokazzjoni niżżel in-numru tal-
VAT u l-profit nett li qlajt fl-2019. 
Jekk inti eżenti minn numru tar-
reġistrazzjoni tal-VAT niżżel ‘mhux 
applikabbli’. F’każ li dan id-dħul 
kien ġej minn xi negozju bi sħab 
(partnership) immarka l-kaxxa 
rispettiva fuq il-formola.
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Jekk kellek telf, indika dan l-ammont 
permezz ta’ parentesi (brackets).
Ma’ paġna 3 tal-formola ehmeż 
rendikont sħiħ u ffirmat minnek jew 
l-accountant tiegħek li juri kif wasalt 
għall-qligħ jew telf nett li kellek. Għal 
dan il-għan tista’ tuża is-sample 
profit and loss mehmuż.

F’każ li d-dħul ġej minn xi negozju 
bi sħab, fuq ir-rendikont għandek 
tikteb: (1) in-numru tal- partnership 
(2) l-isem u kunjom tal-partners 
l-oħra (3) in-numru tal-ID ta’ kull 
wieħed minnhom. 

Tajjeb tkun taf li l-liġi tipprovdi li jsiru l-verifiki 
neċessarji mal-informazzjoni tal-VAT 
dwar il-bejgħ (sales) u x-xiri (purchases).

Jekk kellek xi telf min-negozju fis-
snin ta’ qabel, u li jista’ jinqata’ kontra 
d-dħul taxxabbli ta’ din is-sena, dan 
m’għandux jiġi ddikjarat hawn. Dawn 
għandhom jitniżżlu f’kaxxa 21 fuq 
paġna 3 tal-formola tat-taxxa tiegħek.

Part-Time minn xogħol għal rasek
Il-profitt nett minn part-time sa 
massimu ta ‘ €12,000 li jikkwalifika 
taħt ir-regoli tal-part-time u li fuqu 
tħallset it-taxxa ta’ 15%, m’ għandux 
jiġi inkluż fil-formola tat-taxxa tiegħek. 
Kwalunkwe profitti li jaqbżu t-€12,000 
jew dħul minn impjieg part-time li ma 
jikkwalifikawx taħt ir-regoli tal-part-
time għandhom jiġu ddikjarati fil-
formola tat-taxxa.

Bejgħ ta’ prodotti tal-biedja
Jekk matul l-2019 kellek xi dħul minn 
bejgħ ta’ prodotti tal-biedja, irreferi 
għall-fuljett li jitqassam mal-formola 
RA1 biex jgħinek timla din il-parti tal-
formola tat-taxxa tiegħek.

Dħul minn ospitar ta’ studenti
Jekk inti reġistrat mal-Awtorita tat-
Turiżmu bl-iskop li tospita studenti 
u rċevejt pagamenti mingħand 
skola tal-lingwi reġistrata inti 
għandek timla l-formola RA6  - 
kopja tista’ titniżżel mill-websajt 
tal-Kummissarju tat-Taxxi (https://
cfr.gov.mt/en/individuals/Pages/
Return-Attachments-Individuals.
aspx). Il-formola RA6, flimkien mar-
rendikonti li rċevejt mill-iskejjel li juru 
l-ammont gross tal-pagamenti, 
għandhom jiġu mehmuża ma’ paġna 
3 tal-formola tat-taxxa.

3. Pensjonijiet u Benefiċċji  
 ta’ Sigurtà Soċjali

F’din il-parti inkludi d-dħul gross tal-
pensjoni lokali u barranija u ċerti 
benefiċċji tas-sigurtà soċjali riċevuti 
matul l-2019.  Għal kull sors ta’ dħul 
mill-pensjoni, niżel in-numru tal-PE (jew 
numru ta’ referenza ieħor) u ehmeż 
l-FS3 jew dikjarazzjoni simili f’paġna 3 
tal-formola tat-taxxa tiegħek.
Ċerti benefiċċji tas-sigurtà soċjali, 
bħal pereżempju l-benefiċċju tal-
qgħad jew il-benefiċċji tal-mard 
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huma taxxabbli u għandhom jiġu 
ddikjarati wkoll fil-kaxxa 3. 

War Pensions u ċerti allowances jew 
benefiċċji mħallsin taħt l-Att tas-
Sigurtà Soċjali li huma eżenti mit-
taxxa m’għandhomx jiġu ddikjarati.  

It-tnaqqis tat-taxxa bl-FSS li jsir mill-
ħlasijiet tal-pensjoni lokali għandu 
jintalab fil-kaxxa 35.

Għalkemm il-pensjonijiet qed 
jingħataw rimborż tat-taxxa, id-dħul 
gross mill-pensjoni tiegħek xorta 
waħda jrid jiġi ddikjarat f’din il-parti.

4. Impjieg barra minn Malta

F’din il-kaxxa għandek tiddikjara 
l-ammont gross ta’ emolumenti li 
rċevejt matul is-sena skont kuntratt 
ta’ impjieg li għalih kien meħtieġ li jsir 
xogħol jew  dmirijiet  prinċipalment 
barra minn Malta. Niżżel fil-kaxxa li 
hemm apposta n-numru tal-PE (jekk  
ikun  il-każ) ta’ min iħaddmek. Dwar 
kull impjieg barra minn Malta ehmeż 
ma’ paġna 3 tal-formola statement 
separat li jinkludi d-dettalji  li ġejjin:

• Il-pajjiż fejn wettaqt id-dmirijiet;

• L-isem u n-numru tal-PE ta’ min 
iħaddmek;

• It-tul ta’ żmien tal-kuntratt; u

• L-ammont ta’ income gross (ewro).

Jekk inti tissodisfa l-kundizzjonijiet ta’ 
impjieg barra minn Malta u int (jew 
il-konjuġi tiegħek, jekk miżżewweġ) 
tixtiequ li dan id-dħul jiġi ntaxxat bil-
15% agħmel sinjal fil-kaxxa aġġunta.

5. Sub-Total

Irreferi għall-formola tat-taxxa 
tiegħek għall-struzzjonijiet dwar kif 
jiġi kkalkulat is-sub-total.

6. Tnaqqis minn Impjieg 
 jew Kariga

Jekk inti individwu li t-taxxa tiegħek 
hija kkalkolata bir-rati tat-taxxa ta’ 
“persuna waħidha” u matul l-2019 
irċevejt biss dħul minn impjieg li ma 
jaqbiżx €9,700, int għandek tnaqqas 
id-differenza bejn id-dħul tiegħek 
u l-€9,100 billi tuża din il-kaxxa. 
Pereżempju, jekk id-dħul mill-impjieg 
tiegħek matul l-2019 ammonta għal 
€9,400, int għandek iddaħħal dan 
l-ammont fil-kaxxa 1a u tnaqqas €300 
(€9,400 - €9,100=€300) fil-kaxxa 6.
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7. Eżenzjonijiet mit-taxxa

F’din il-parti tista’ tnaqqas xi dħul 
li ddikjarajt fil-kaxex 1, 2 u 3 li huwa 
eżenti mit-taxxa. Din il-parti tista’ 
tinkludi dħul eżentat bħal:

Royalties li jirriżultaw minn privattivi
Royalties u dħul ieħor li ġej minn 
privattivi fuq invenzjonijiet li fuqhom 
hemm approvazjoni mill-Malta 
Enterprise huma eżenti mit-taxxa.

Persuna miżżewġa li tirritorna 
għax-xogħol
Koppja miżżewġa tista’ tagħżel li 
tiġi ntaxxata bir-rati ta’ taxxa ta’ 
“miżżewġin” mingħajr ma jiġi ntaxxat 
id-dħul mill-impjieg tal-konjuġi (li ma 
jkunx dħul miksub minn uffiċċju ta’ 
direttur), jekk ikollha dawn ir-rekwiżiti 
kollha:

• Il-konjuġi kien/et nieqes/nieqsa 
minn kull attività bi qligħ għal mill-
inqas 5 snin;

• Isem dik il-persuna ma kienx waqt 
dan iż-żmien fuq ir-reġistru tal-
qgħad. 

• Il-konjuġi għandu/għandha aktar 
minn 40 sena, u

• Id-dħul tal-konjuġi ma jaqbiżx 
€9,700.

Dan l-inċentiv japplika għal perjodu 
ta’ ħames snin ta’ stima konsekuttivi 
li tibda mis-sena bażi li fiha l-konjuġi 
beda/bdiet xogħol. Biex tapplika għal 
dan l-inċentiv imla l-formola RA19  - 
li tista’ titniżżel mill-websajt https://
cfr.gov.mt/en/individuals/Pages/
Return-Attachments-Individuals.
aspx.

8. Total tad-Dħul minn   
 Emolumenti u Negozju

Irreferi għal formola tat-taxxa 
tiegħek għal struzzjonijiet kif tikkalkola 
d-dħul minn emolumenti u negozju.
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DĦUL MINN 
INVESTIMENTI, 
QLIGĦ KAPITALI U 
DĦUL EĦOR

9. Dħul minn Investimenti  
 Lokali 

Dividendi lokali
Id-dividendi lokali ġew kategorizzati f’ 
żewġ partijiet:  

Dħul minn dividendi minn ishma 
elenkati fil-borża ta’ Malta

Fil-kaxxa 9ai, wieħed irid jiddikjara 
dawk id-dividendi grossi li jirriżultaw 
minn ishma elenkati fil-borża  ta’ 
Malta, li tqassmu lill-individwi li 
l-ishma tagħhom fil-kumpanija 
jirrappreżentaw inqas minn 0.5% 
tal-kapital azzjonarju. Dan japplika 
biss għal dividendi li jirrappreżentaw 
profitti dderivati mis-sena bażi 2017 
‘ il quddiem.

Meta jimlew il-formola tat-taxxa 
tagħhom, dawn l-azzjonisti jistgħu 
jitolbu rifużjoni (kaxxa 38) mill-ħlas 
tat-taxxa minn ras il-għajn imħallsa 
mill-kumpannija fuq il-profitti tagħha 
li jirrappreżenta d-differenza bejn ir-
rata korporattiva tat-taxxa u r-rata 
tat-taxxa applikabbli tagħhom.

Dividendi lokali oħra

Fil-kaxxa 9aii għandhom jiġu 
ddikjarati d-dividendi gross lokali 
oħra. Id-dividendi lokali oħra huma 
dawk id-dividendi li mhumiex dawk 
diġà spjegati aktar ‘il fuq f’din il-parti u 
li għandhom jiġu ddikjarati u ntaxxati 
b’mod differenti. It-trattament tat-
taxxa ta’ dawn id-dividendi huwa kif 
spjegat hawn taħt:

Persuni li jużaw ir-rati ta’ taxxa ta’ 
persuna waħidha li kellhom dħul ta’:

• anqas minn €19,500 eskluż kull 
dividend, jistgħu jiddikjaraw biss 
l-ammont ta’ dividendi li meta 
jiżdied mad-dħul taxxabbli l-ieħor 
tagħhom, ma jaqbiżx it-total ta’ 
€19,500;

• aktar minn €19,500 eskluż kull 
dividend, ma jistgħux jiddikjaraw 
dividendi.

Persuni li jużaw ir-rati ta’ taxxa ta’ 
miżżewġin li kellhom dħul ta’:

• anqas minn €28,700 eskluż kull 
dividend, jistgħu jiddikjaraw biss 
l-ammont ta’ dividendi li meta jiżdied 
mad-dħul taxxabbli l-ieħor tagħhom, 
ma jaqbiżx it- total ta’ €28,700;

• aktar minn €28,700 eskluż kull 
dividend, ma jistgħux jiddikjaraw 
dividendi.
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Persuni li jużaw ir-rati ta’ taxxa ta’ 
ġenitur li kellhom dħul ta’:

• anqas minn €21,200 eskluż kull 
dividend jistgħu jiddikjaraw biss 
l-ammont ta’ dividendi li meta 
jiżdied mad-dħul taxxabbli l-ieħor 
tagħhom, ma jaqbiżx it- total ta’ 
€21,200;

• aktar minn €21,200 eskluż kull 
dividend, ma jistgħux jiddikjaraw 
dividendi.

Huwa importanti li tkun taf li għall-
iskop tal-kalkoli hawn fuq imsemmija, 
meta persuna tirċievi aktar minn 
dividend wieħed, l-ammont aggregat 
ta’ dawn id-dividendi għandu jitqies 
bħala dividend wieħed.

Barra minn hekk fil-każ fejn persuna 
l-persuna li qed timla l-formola hija 
intitolata li titlob tnaqqis kontra 
dividendi dikjarati fil-prospett tat-
taxxa, l-ammont jew il-porzjon ta’ 
dak id-dividend, sal-ammont tal- 
imsemmi tnaqqis, jista’ jiġi ddikjarat. 
F’każijiet bħal dawn wieħed jista’ jżid 
l-ammont ta’ dan it-tnaqqis ma’ 
l-ammont rispettiv tat-threshold 
relevanti hawn fuq imsemmija.

L-eżempji li ġejjin għandhom jgħinuk 
tasal għall-ammont korrett ta’ 
dividendi li għandhom jiġu inklużi fis-
self-assessment.

Eżempju 1:
Rati tat-taxxa ta’ Persuna 
waħidha  
Persuna waħidha tirċievi dħul minn 
impjieg ta’ €18,000 u dividendi 
aggregati lokali (gross) ta’ €3,000. 
L-ammont ta’ dividendi huwa 
magħmul  minn €2,000 minn 
kumpannija A, u €1,000 minn 
kumpannija C. It-taxxa minn ras 
il-għajn fuq dawn id-dividendi 
tammonta għal €1,050.

Dħul taxxabbli (eskluż dividendi 
aggregati gross)                            
€18,000  

Naqqas: Threshold 
(rati ta’ persuna waħidha)                          
€19,500 
   
Dividend li jista’ jiġi dikjarat                  
€1,500 
F’dan l-eżempju t-taxxa minn ras 
il-għajn li tista’ tintalab lura hija 
determinata billi tiddividi d-dividendi li 
jiġu ddikjarati fil-kaxxa 9a (€1,500) bid-
dividendi totali (€3,000) u timmultiplika 
r-riżultat bit-taxxa minn ras il-għajn 
(€1,050), jiġifieri €1500 / €3000 x €1050. 
Għalhekk f’dan il-każ €525 taxxa minn 
ras il- għajn tista’ tintalab fil-kaxxa 38. 

Eżempju 2:
Rati tat-taxxa ta’ ġenitur  
Persuna li tikkwalifika għar-rati ta’ 
taxxa ta’ ġenitur li tirċievi dħul minn 
impjieg ta’ €32,000 u ammont 
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aggregat ta’ dividendi lokali gross 
ta’ €5,000. L-ammont ta’ dividendi 
gross huwa magħmul minn €3,000 
minn kumpannija A, €1,000 minn 
kumpannija B u €1,000 minn 
kumpannija C.

Dħul taxxabbli eskluż dividendi 
aggregati gross  €32,000 
   
Naqqas: Threshold (rati ta’ ġenitur)                                          
€21,200 
   
Dividendi li jistu jiġu ddikjarati                €0 

F’dan l-eżempju, l-ebda dividend 
ma jista’ jiġi ddikjarat għax id-dħul 
taxxabbli eskluż id-dividendi jeċċedi 
t-treshold ta’ €21,200.

Eżempju 3:
Miżżewġin u jgħixu flimkien 
Koppja miżżewġa li ma tikkwalifikax 
għar-rati ta’ ġenitur, fejn il-konjuġi 
A għandu dħul minn impjieg ta’ 
€19,000 u l-konjuġi B għandha dħul 
minn  impjieg ta’ €9,500. Din il-
koppja tirċievi wkoll dividendi gross 
ta’ €4,200. It- taxxa minn ras il-għajn 
fuq dawn id-dividendi tammonta 
għal €1,470.

Għażla 1:  
Komputazzjoni separata  
   
Konjuġi A  
Dħul taxxabbli (eskluż dividendi 
aggregati gross)  €19,000 

Naqqas: Threshold (rati ta’ persuna 
waħidha) €19,500 
  
Dividendi li jistgħu jiġu ddikjarati      
€500 
   
F’dan l-eżempju, it-taxxa minn ras 
il-għajn f’kaxxa 38 hija €175, jiġifieri 
(€500  /  €4200) x  1,470

Huwa importanti li wieħed jinnota 
li d-dividendi qed jiġu ntaxxati fuq 
il-persuna li għandha l-ogħla dħul, 
f’dan il-każ il-konjuġi A.
   
Konjuġi B  
Id-dħul totali taxxabbli ta’ konjuġi B 
jammonta għal €9,500. Peress li qed 
nużaw il-komputazzjoni seprata, id-
dħul ta’ konjuġi B huwa ntaxxat bir-rati 
normali tat-taxxa ta’ persuna waħidha 
kif jidher f’eżempju 1.

Għażla 2:  
Komputazzjoni Konġunta  
   
Dħul taxxabbli (eskluż dividendi 
aggregati gross) €28,500 

Naqqas: threshold (rati ta’ miżżewġin)    
€28,700 
   
Dividendi li jistgħu jiġu ddikjarati                   
€200 
   
F’dan l-eżempju, it-taxxa minn ras 
il-għajn mitlub f’kaxxa 38 huwa €70 
jiġifieri (€200 / 4200) x 1,470. 
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Imgħax Lokali
Imgħax lokali (inklużi foreign currency 
accounts miżmuma lokalment) iridu 
jiġu nklużi fil-kaxxa 9b. Dan id-dħul 
jiġi ntaxxat bir-rati normali tat-
taxxa. M’għandekx tiddikjara d-dħul 
mill-imgħaxijiet mill-banek jekk diġà 
tnaqqset minnhom it-taxxa bil-15%. 
Il-15% taxxa miżmuma fuq l-imgħax 
lokali hija finali, u ma tistax tintalab lura. 
Min mhux residenti f’Malta għandu 
jinnota li d-dħul minn imgħaxijiet lokali 
huwa eżenti mill-income tax.

10. Dħul minn Investimenti  
 Barranin

Jekk inti domiċiljat u ordinarjament 
residenti f’Malta għandek tiddikjara 
d-dħul kollu mid-dividendi u mill-
imgħaxijiet barranin. Għalhekk f’din 
il-parti tal-formola tat-taxxa tiegħek 
għandek tiddikjara l-ammont gross 
tad-dħul minn dividendi u imgħaxijiet 
barranin. 

It-taxpayers l-oħrajn kollha (jiġifieri 
dawk li mhumiex domiċiljati jew 
mhumiex ordinarjament residenti 
f’Malta) għandhom jiddikjaraw biss 
dawk id-dividendi u l-imgħaxijiet 
barranin li ġew riċevuti f’Malta.

Dividendi barranin
Fil-kaxxa 10a għandek tiddikjara t-total 
tad-dividendi barranin li rċevejt f’ewro.

Imgħaxijiet barranin
Fil-kaxxa 10b niżżel it-total tal-imgħaxijiet 
barranin li rċevejt f’ewro minbarra:

• imgħax barrani li minnu nżammet 
taxxa ta’ 15% ;

• imgħax barrani li dwaru jsir 
arranġament ma’ intermedjarju 
finanzjarju awtorizzat, sa mhux 
aktar tard mit-30 ta’ Ġunju, 2020, 
biex titħallas taxxa fuqu b’rata 
fissa ta’ 15%. 

It-taxxa ta’ 15% hija finali u ma tistax 
tintalab lura fil-formola tat-taxxa.

11. Dħul minn Kera

Fil-kaxxa 11a għandek tiddikjara 
t-total tad-dħul mill-kirjiet li rċevejt, 
premiums, lawdemji u kull dħul gross 
ieħor minn proprjetà. Fil-kaxxa 11b 
għandek tiddikjara t-total tad-dħul 
tiegħek minn ċnus li rċevejt.

Tnaqqis konness mad-dħul iddikjarat 
f’kaxxa 11a għandu jsir fil-kaxxa 16.

Id-dħul u t-tnaqqis li jirreferu 
għal xi attività ta’ negozju minn 
kiri ta’ proprjetà (eż. short lets ta’ 
appartamenti) għandu jidħol fit-
taqsima 2 aktar ’il fuq, u mhux f’din il-
parti tal-formola tat-taxxa tiegħek.

Kirjiet riċevuti  mingħand  l-Awtorità  
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tad-Djar li ġew intaxxati bir-rata ta’ 
5% tad-dħul gross m’għandhomx jiġu 
ddikjarati fil-formola tat- taxxa.

Id-dħul minn kera u ċnus tal-art 
iddikjarati permezz tal-formola TA24 
u li fuqhom tħallset it-taxxa finali ta‘ 
15% m’għandhomx jiġu ddikjarati fil-
formola tat-taxxa tiegħek.

12. Dħul minn Qligħ Kapitali

Daħħal l-ammont nett tal-qligħ 
kapitali dderivat matul l-2019 f’din il-
parti tal-formola tat-taxxa tiegħek. 
Il-qligħ kapitali taxxabbli jirriżulta 
minn trasferiment ta’ pussess jew 
ta’ użufrutt, jew mill-assenjazzjoni 
jew iċ-ċessjoni ta’ kwalunkwe dritt 
fuq, kwalunkwe proprjetà immobbli, li 
mhux soġġetta għal taxxa finali minn 
ras il-għajn, bħal titoli, avvjament tan-
negozju, drittijiet tal-awtur, privattivi, 
trademarks u ismijiet kummerċjali.

FAQs (frequently asked questions) fuq 
trasferimenti ta’ proprjetà tista’ ssibhom 
fil-websajt tal-Uffiċċju tal-Kummissarju 
tat-Taxxi (www.cfr.gov.mt).

13. Dħul minn Manteniment

Jekk irċevejt xi ħlas mingħand il-
konjuġi l-ieħor bħala manteniment 
fir-rigward tiegħek, dan id-dħul huwa 
taxxabbli u għandu jitniżżel fil-kaxxa 

numru 13 tal-formola tat-taxxa 
tiegħek. Jekk matul is-sena 2019 
irċevejt xi ħlas mingħand il-konjuġi 
bħala manteniment fir-rigward tat-
tfal, dan id-dħul mhuwiex taxxabbli u 
m’għandux jiġi ddikjarat.

14. Dħul Ieħor

Hawn għandek tniżżel kull dħul ieħor 
li għandu jiġi ddikjarat u li għadu 
ma daħal imkien fuq il-formola. 
Ma’ paġna 3 tal-formola tat-taxxa 
tiegħek ehmeż id-dokumenti rilevanti 
għal kull dħul ieħor li qed tiddikjara.

15. Total

Irreferi għal formola tat-taxxa 
tiegħek għal struzzjonijiet dwar kif jiġi 
kkalkulat it-total.
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TNAQQIS

16. Tnaqqis mill-Kera

Naqqas dawn l-ispejjeż konnessi 
mal-kera:

i. F’kaxxa 16a, naqqas iċ-ċens 
pagabbli;

ii. Tnaqqis ieħor ta’ 20% (fuq 
l-ammont li jibqa’ mid-dħul mill-
kirja wara li jitnaqqas iċ-ċens). 
It-tnaqqis ieħor ta’ 20% għandu 
jitniżżel fil-kaxxa 16b. It-tnaqqis ieħor 
ta’ 20% jingħata xorta waħda, ukoll 
jekk l-ispejjeż fil-fatt ma jkunux saru

Eżempju:
Kera gross - €400
Naqqas: ċens pagabbli  €40 

F’dan l-eżempju, b’kera gross 
imnaqqsa għal €360, €72 (20% of 
€360 = €72) jrid jitniżżel f’kaxxa 16b

It-tnaqqis ieħor ta’ 20% ma jingħatax 
fuq iċ-ċnus li tirċievi ddikjarati f’kaxxa 
11b. Huma biss iċ-ċnus pagabbli li 
jistgħu jiġu mnaqqsa.
 
L-ammont totali tat-tnaqqis li jista’ 
jinkiteb fil-kaxex 16a u 16b rigward kull 
fond separat m’għandu qatt ikun akbar 
mid-dħul li tkun iddikjarajt f’taqsima 1.

17. Tnaqqis għal Imgħax   
 Pagabbli fuq Kapital

Din il-parti tal-formola tat-taxxa 
tiegħek tirreferi għal imgħax li jkun 
tħallas fuq flus mislufa li tkun użajt 
biex takkwista l-income. Ma jsir l-ebda 
tnaqqis għal imgħaxijiet li jkunu tħallsu 
għal skopijiet personali jew privati. Fl-
ispazju pprovdut niżżel in-numru tal-
kaxxa fejn iddikjarajt id-dħul li kontrih 
qed titlob dan it-tnaqqis. Jekk qed 
titlob dan it-tnaqqis kontra aktar minn 
sors wieħed ta’ dħul, ehmeż lista ta’ 
dawn is-sorsi mal-formola tiegħek.

18. Ħlas għall-Manteniment

F’din il-parti, tista’ tnaqqas dak 
l-ammont ta’ ħlasijiet għall-
manteniment, kif ġie stabbilit 
mill-Qrati jew kif miftiehem b’att 
pubbliku ta’ separazzjoni personali 
taħt l-awtorità tal-Qrati, imħallsin 
lill-konjuġi li ma jkunx baqa’ jgħix 
miegħek. L-ebda tnaqqis ma jsir għal 
manteniment li jitħallas rigward it-tfal.

19. Tnaqqis għal Miżati   
 Mħallsa

Suġġetti għal ċerti kundizzjonijiet, 
taxpayers li ħallsu l-miżati msemmija 
fit-tabella ta’ hawn taħt, jistgħu jitolbu 
tnaqqis bejn l-ammonti attwalment 
imħallsa u l-ammonti massimi ta’ hawn 
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taħt. L-ammonti msemmija huma 
għal kull tifel jew tifla, fejn applikabbli.

Jekk pereżempju, ħallast €90 għal 
attivitajiet sportivi għat-tifel/tifla tiegħek, 
inti tista’ tnaqqas €90 f’kaxxa 19d tal-
formola tat-taxxa tiegħek (għax il-miżati 
li ħallast huma anqas mill-€100 kif jidher 
fit-tabella ta’ hawn taħt).

Jekk ħallast €2,500 għal childcare, 
tista’ tnaqqas €2,000 f’kaxxa 19c 
tal-formola tat-taxxa tiegħek (għax 
l-ammont fit-tabella ta’ hawn taħt hu 
l-anqas ammont).
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Kaxxa Tnaqqis Ammont 
Massimu

Formola

Kaxxa 19a Miżati ta’ skejjel privati indipendenti:

Skejjel Sekondarji

Skejjel Primarji

Kindergarten 

€2,600

€1,900

€1,600  

Mhux 
applikabbli

Kaxxa 19b Miżati ta’ facilitator €9,320 RA3 

Kaxxa 19c Miżati ta’ childcare €2,000 Mhux 
applikabbli

Kaxxa 19d Miżati attivitajiet sportivi €100 Mhux 
applikabbli

Kaxxa 19e Miżati residenza tal-anzjani/persuni 
b’diżabbilta’/ ċentri ta’ serħan

€2,500 Ċertifikat

Kaxxa 19f Miżati għal studji f’edukazzjoni 
terzjarja

€10,000 RA14

Kaxxa 19g Miżati korsijiet kreattivi u kulturali €100 Mhux 
applikabbli

Kaxxa 19h Miżati trasport għall-iskola €150 Mhux 
applikabbli

Il-lista ta’ skejjel privati kwalifikanti, 
childcare centres u tad-djar/ċentri 
residenzjali għall-anzjani u għal 
persuni b’ diżabilità tista’ issibha fuq 
il-websajt tal-Kummissarju tat-Taxxi 
(cfr.gov.mt)  jew billi tikkuntattja l-call 
centre tagħna fuq Freephone 153.

Biex jintalab tnaqqis għal miżati 
mħallsa għall-korsijiet sportivi, 
kreattivi u kulturali u għat-trasport fl-
iskejjel, il-formoli relevanti għandhom 
jiġu sottomessi lill-entitajiet rispettivi 
lejn il-bidu tas-sena. Irreferi għal 
websajt cfr.gov.mt għal aktar dettalji 
jew ikkuntattja l-call centre tagħna 
fuq Freephone 153.
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Il-lista ta’ skejjel privati kwalifikanti, 
childcare centres u tad-djar/ċentri 
residenzjali għall-anzjani u għal 
persuni b’ diżabilità tista’ issibha fuq 
il-websajt tal-Kummissarju tat-Taxxi 
(cfr.gov.mt)  jew billi tikkuntattja l-call 
centre tagħna fuq Freephone 153.

Biex jintalab tnaqqis għal miżati 
mħallsa għall-korsijiet sportivi, 
kreattivi u kulturali u għat-trasport fl-
iskejjel, il-formoli relevanti għandhom 
jiġu sottomessi lill-entitajiet rispettivi 
lejn il-bidu tas-sena. Irreferi għal 
websajt cfr.gov.mt għal aktar dettalji 
jew ikkuntattja l-call centre tagħna 
fuq Freephone 153.

20. Tnaqqis ieħor

F’din il-parti tista’ tnaqqas kull spiża 
oħra permessibbli fir-rigward ta’ dħul 
li jkun ġie ddikjarat fil-kaxxi 9 sa 14. Fl-
ispazju pprovdut għandek tniżżel in-
numru tal-kaxxa li fiha inti ddikjarajt 
id-dħul li qed titlob dan it-tnaqqis u/
jew tispeċifika t-tip ta’ tnaqqis li qed 
isir. Jekk qed titlob dan it-tnaqqis 
kontra diversi sorsi ta’ dħul ehmeż 
lista ta’ dawn is-sorsi mal-formola 
tat-taxxa tiegħek.    

Tnaqqis ta’ donazzjonijiet mogħtija lill-
University Research, Innovation and 
Development Trust jistgħu jitniżżlu 

f’din il-kaxxa. Donazzjoni bejn €150 u 
€50,000 mogħtija lil din it-trust jistgħu 
jintalbu bħala tnaqqis mid-dħul. Għal 
dan il-għan it-trust għandha toħroġ 
ċertifikat lid-donatur li juri l-valur tad-
donazzjoni u li l-iskop tagħha kien għal 
wieħed ta’ riċerka u żvilupp. Dan iċ-
ċertifikat irid jiġi mehmuż mal-formola 
tat-taxxa tiegħek.

Tnaqqis ieħor bħal dawn li jidhru 
fit-tabella ta’ hawn taħt u li jistgħu 
jitnaqqsu kontra d-dħul min-negozju 
għandhom jiġu inklużi f’kaxxa 2 tal-
formola tat-taxxa tiegħek
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Tnaqqis Ammont Formola

Spejjeż kwalifikanti 
rigward infieq biex itejjeb 
l-aċċessibilita’ fuq il-post tax-
xogħol.

100% tal-ispejjeż eliġibbli, sa 
massimu ta’ €20,000 

RA12

Tnaqqis ta’ spiża għall-
faċilitajiet ta’ childcare fuq 
il-post tax-xogħol

100% ta’ l-ispejjeż eliġibbli, sa 
massimu ta’ €20,000 

RA13

Tnaqqis  fit-taxxa rigward  
apprendistat u pjazzament 
ta’ xogħol.

€600 għal kull pjazzament 
ta’ xogħol; €1,200 għal kull 
apprendistat.

Mhux 
applikabbli

Benefiċċju għal min iħaddem 
ħaddiema maturi.

€5,800 fis-sena (pro rata) 
għall-ewwel sentejn; u 
50% tal-ispejjeż magħmula 
fit-taħriġ tal-impjegat, sa 
massimu ta’ €400 

Mhux 
applikabbli

Tnaqqis ta’ taxxa dwar 
proġetti ta’ tisbiħ

120% ta’ l-ispejjeż eliġibbli, sa 
massimu ta’ €90,000

RA27

Tnaqqis tal-ispejjeż għat-
trasport tal-impjegati

150% tal-ispejjeż eliġibbli, 
sa massimu tal-inqas minn 
€25,000 jew €300 kull 
impjegat.

RA25

Sabiex jintalab it-tnaqqis imsemmi, 
ċerti kundizzjonijiet u proċeduri 
għandhom jiġu sodisfatti, u l-formoli/
ċertifikati relevanti għandhom 
jiġu mehmuża ma’ paġna 3 tal-
formola tat-taxxa tiegħek. Irreferi 
għal websajt cfr.gov.mt għal aktar 
dettalji jew ikkuntattja l-call centre fuq 
Freephone 153.
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21. Telf min-Negozju fis-  
 Snin ta’ Qabel

Telf min-negozju fis-snin ta’ qabel 
u li jista’ jinqata’ kontra d-dħul 
taxxabbli ta’ din is-sena jistgħu jiġi 
ddikjarati f’din il-parti tal-formola. 
Oqgħod attent li dan it-telf ma tkunx 
naqqastu wkoll mid-dħul li ddikjarajt 
fuq paġna 2 tal-formola tat-taxxa. 
Niżżel fil-kaxxa indikata in-numru tal-
VAT tan-negozju li minnu ġarrabt it-
telf tas-sena ta’ qabel.

22. Total ta’ Tnaqqis

Irreferi għall-formola tat-taxxa 
tiegħek għal struzzjonijiet ta’ kif jiġi 
kkalkulat it-tnaqqis totali.

23. Total Wara t-Tnaqqis

Irreferi għall-formola tat-taxxa 
tiegħek għal struzzjonijiet ta’ kif jiġi 
kkalkulat it-total wara t-tnaqqis.

KOMPUTAZZJONI
TAT-TAXXA

F’din il-parti, int mitlub tiddetermina 
d-dħul taxxabbli tiegħek (parti 24 u 
25 u tikkalkula t-taxxa dovuta (parti 
26 u 26A).

24. Dħul Taxxabbli

Iddetermina l-ammont ta’ dħul 
taxxabbli tiegħek li jrid jitħallas skont 
l-istruzzjonijiet inklużi fil-formola tat-
taxxa, skont l-istatus tiegħek. Għal 
aktar informazzjoni, irreferi għall-
eżempji li ġejjin:

Eżempju 1: 
Persuna Waħidha
Jekk kellek €12,000 fil-kaxxa 8a (total 
ta’ dħul minn emolumenti u negozju) u 
€500 fil-kaxxa 23, għodd l-ammonti tal-
kaxxa 8a (€12,000) u kaxxa 23 (€500) u 
niżżel ir-riżultat (€12,500) f’kaxxa 24a. 

Eżempju 2  
Miżżewġin u ngħixu flimkien 
(komputazzjoni separata/ġenitur)
Ejja nassumu li:

• fil-kaxxa 8a, l-emolument totali 
u d-dħul tan-negozju tal-konjuġi 
responsabbli huwa €15,000; 

• id-dħul tal-konjuġi l-ieħor, fil-kaxxa 
8b, huwa €13,500; 



• l-ammont fil-kaxxa 23 huwa €900

F’dan il-każ:
• f’kaxxa 24b, ikkopja l-ammont 

mill-kaxxa 8a (€15,000).  

• f’kaxxa 24c,  ikkopja l-ammont 
mill-kaxxa 8b (€13,500).

• f’kaxxa 24e u kaxxa 24f, l-ammont fil-
kaxxa 23 (€900) għandu jiżdied jew 
mal-kaxxa 24b jew mal-kaxxa 24c, 
skont liema mit-tnejn huwa l-ogħla. 
F’dan il-każ tkun il-kaxxa 24b (għax 
€15,000 huwa l-ogħla ammont). 

Eżempju 3: 
Miżżewġin u ngħixu flimkien 
(komputazzjoni konġunta)
Jekk nieħdu l-istess ammonti bħal fl-
eżempju 2 hawn fuq: 

• fil-kaxxa 8a, l-emolumenti totali 
u d-dħul minn negozju tal-konjuġi 
responsabbli huwa €15,000; 

• fil-kaxxa 8b l-emolumenti totali 
u d-dħul minn negozju tal-konjuġi 
l-ieħor huwa €13,500; 

• fil-kaxxa 23 l-ammont huwa €900.

F’dan il-każ, tgħodd l-ammonti 
f’kaxxa 8a (€15,000), kaxxa 8b 
(€13,500) u kaxxa 23 (€900) u tniżżel 
it-total f’kaxxa 24d. F’dan l-eżempju 
t-total li tniżżel f’kaxxa 24d ikun 
€29,400.

Ġenituri waħidhom 
Jekk tikkwalifika bħala ġenitur wieħed 
(jiġifieri tissodisfa l-kundizzjonijiet 
kollha) m’għandekx għalfejn tidħol f’ 
dawn il-kalkoli kollha; kulma għandek 
tagħmel huwa li timla l-kaxxa 24d.

25. Total tad-Dħul Taxxabbli

Irreferi għall-formola tat-taxxa tiegħek 
għal struzzjonijiet kif tagħmel il-kalkolu 
tat-total tad-dħul taxxabbli li jrid jitħallas.

26. Taxxa fuq id-Dħul   
 Taxxabbli

F’din il-parti int mitlub tikkalkula 
l-ammont ta’ taxxa, li huwa dovut fuq 
id-dħul taxxabbli tiegħek. L-eżempji ta’ 
hawn taħt se juruk kif għandek tikkalkula 
l-ammont ta’ taxxa bl-użu tar-rati tat-
taxxa ta’ persuna waħidha, miżżewġin 
u ta’ ġenitur. Dawn ir-rati ssibhom fuq 
l-aħħar paġna ta’ dan il-ktejjeb. (Ftakar 
li għandek tneħħi ċ-ċenteżmi hekk kif 
spjegat fil-parti “Informazzjoni oħra” fil-
bidu ta’ dan il-ktejjeb).

Rati tat-taxxa differenti u 
kunsiderazzjonijiet oħra japplikaw 
għall-individwi mhux residenti. 
Għalhekk dawn l-individwi jistgħu ma 
jkunux jistgħu jikkalkulaw b’mod preċiż 
l-ammont ta’ taxxa dovut f’parti 26 
mill-informazzjoni li tinsab f’ dan il-
ktejjeb. Għal aktar informazzjoni, jekk 
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jogħġbok ikkuntattja l-call centre fuq 
Freephone 153.

Eżempju 1: 
Persuna Waħidha
F’ dan l-eżempju persuna waħidha 
għandha total ta’ dħul taxxabbli fil-
kaxxa 25a ta’ €12,750.

It-taxxa fuq id-dħul taxxabbli 
(€12,750) tinħadem billi jintużaw ir-
rati tat-taxxa ta’ “Persuna Waħidha” 
kif ġej:

i. Qabbel il-figura tad-dħul 
taxxabbli mal-faxxa tat-taxxa 
applikabbli. F’dan il-każ, €12,750 
taqa’ fil-faxxa €9,101 sa €14,500.

 
ii. Imbagħad immoltiplika d-dħul 

taxxabbli bir-rata tat-taxxa 
applikabbli għal dik il-faxxa tat-
taxxa. F’dan il-każ 0.15 u naqqas 
il-figura tal-kolonna 3 tat-tabella 
tar-rati tat-taxxa. F’dan il-każ 
€1,365.

Għalhekk, il-kalkolazzjoni tiġi hekk: 
(€12,750 x 0.15) – €1,365 = €547.

F’kaxxa 26a, daħħal €547.

Eżempju 2: 
Persuna Waħidha li Tikkwalifika 
għar-Rati tat-Raxxa ta’ Ġenitur
F’dan l-eżempju, persuna waħidha 
li tmantni wild ta’ ħames snin u 
tikkwalifika għar-rati tat-taxxa ta’ 

“Ġenitur” għandha dħul taxxabbli 
totali fil-kaxxa 25a ta’ 18,500.

It-taxxa fuq €18,500 tinħadem bl-
użu tar-rati tat-taxxa ta’ “Ġenitur” 
kif ġej:

i. Qabbel il-figura tad-dħul 
taxxabbli mal-faxxa tat-taxxa 
applikabbli. F’dan il-każ €18,500 
taqa’ fil-faxxa ta’ €15,801 sa 
€21,200 

ii. Imbagħad immoltiplika d-dħul 
taxxabbli bir-rata tat-taxxa 
applikabbli f’dik il-faxxa tat-
taxxa. F’dan il-każ 0.25 u naqqas 
il-figura tat-tielet kolonna tat-
tabella tar-rati tat-taxxa. F’dan 
il-każ €3,155.

Għalhekk, il-kalkolazzjoni tiġi hekk: 
(€18,500 x 0.25) – €3,155 = €1,470.

F’kaxxa 26a, daħħal €1,470

Eżempju 3 
Miżżewġin u Ngħixu Flimkien
F’dan l-eżempju: 

F’dan l-eżempju t-total ta’ dħul 
taxxabbli tal-persuna huwa ta’ €15,900 
(fil-kaxxa 25b) u dak tal-konjuġi l-ieħor 
huwa €13,500 (kaxxa 25c).

F’dan il-każ inti tikkalkula t-taxxa 
dovuta, l-ewwel billi tuża 
l-komputazzjoni tat-taxxa separata 
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u mbagħad tuża l-komputazzjoni 
konġunta. Imbagħad, tkun tista’ 
tagħżel l-aktar għażla vantaġġjuża 
għalik.

Il-kalkolu tat-taxxa dovuta bl-użu 
tal-Komputazzjoni Separata jsir 
f’żewġ stadji:

Stadju 1  - Konjuġi Responsabbli
i. Qabbel il-figura tad-dħul 

taxxabbli mal-faxxa tat-taxxa 
applikabbli. F’dan il-każ €15,900 
taqa’ fil-faxxa ta’ €14,501 sa 
€19,500. 

ii. Imbagħad immoltiplika d-dħul 
taxxabbli bir-rata tat-taxxa 
applikabbli f’dik il-faxxa tat-
taxxa. F’dan il-każ 0.25 u naqqas 
il-figura tat-tielet kolonna tat-
tabella tar-rati tat-taxxa. F’ dan 
il-każ €2,815.

Għalhekk il-kalkolazzjoni tiġi hekk: 
(€15,900 x 0.25) – €2,815 = €1,160.

F’kaxxa 26b, daħħal €1,160

Stadju 2 - Il-Konjuġi l-ieħor
It-taxxa fuq id-dħul taxxabbli tal-
konjuġi l-ieħor (€13,500) tinħadem 
billi jintużaw ir-rati tat-taxxa ta’ 
“Persuna Waħidha” kif ġej:

i. Qabbel il-figura tad-dħul 
taxxabbli mal-faxxa tat-taxxa 
applikabbli. F’dan il-każ €13,500 

taqa’ fil-faxxa ta’ €9,100 sa 
€14,500. 

ii. Imbagħad, immoltiplika d-dħul 
taxxabbli bir-rata tat-taxxa 
applikabbli f’dik il-faxxa tat-taxxa. 
F’dan il-każ 0.15 u naqqas il-figura 
tat-tielet kolonna tat-tabella tar-
rati tat-taxxa. F’dan il-każ €1,365.

Għalhekk, il-kalkolazzjoni tiġi hekk : 
(€13,500 x 0.15) – €1,365 = €660.

F’kaxxa 26ċ, daħħal €660

Nota: it-taxxa totali għal din il-koppja 
miżżewġa bl-użu tal-komputazzjoni 
separata hija ta’ €1,820 (jiġifieri 
€1,160 + €660).

Issa ser nużaw il-Komputazzjoni tat-
Taxxa Konġunta, billi nieħdu l-istess 
figuri użati fl-eżempju preċedenti. Dan 
se jgħinna niddeċiedu liema miż-żewġ 
għażliet hija l-aktar vantaġġjuża.

It-total tad-Dħul Taxxabbli huwa ta’ 
€29,400 (kaxxa 25d). It-taxxa fuq id-
dħul taxxabbli tinħadem bl-użu tar-rati 
tat-taxxa ta’ “Miżżewġin” kif ġej:

i. Qabbel il-figura tad-dħul 
taxxabbli mal-faxxa tat-taxxa 
applikabbli (f’ dan il-każ €29,400 
taqa’ fil-faxxa ta’ €28,701 sa 
€60,000). 
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ii. Imbagħd, immoltiplika d-dħul 
taxxabbli bir-rata tat-taxxa 
applikabbli f’dik il-faxxa tat-
taxxa. F’dan il-każ 0.25 u naqqas 
il-figura tat-tielet kolonna tat-
tabella tar-rati tat-taxxa. F’ dan 
il-każ €3,905.

Għalhekk, il-kalkolazzjoni tiġi hekk: 
(€29,400 x 0.25) – €3,905 = €3,445.

F’kaxxa 26d, daħħal €3,445

Nota: għal din il-koppja miżżewġa, it-
taxxa totali bl-użu tal-Komputazzjoni 
Konġunta hija ta’ €3,445. 

It-taxxa totali fuq l-istess dħul 
ikkalkulata bl-użu tal-Komputazzjoni 
Separata hija ta’ €1,820 (jiġifieri 
€1,160  + €660).

Għalhekk, huwa aktar vantaġġuż 
li din il-koppja miżżewġa tagħżel 
Komputazzjoni Separata.

Eżempju 4 
Miżżewġin u ngħixu flimkien
Il-koppja għandha wild ta’ 19-il sena 
li qed jattendi istituzzjoni edukattiva 
terzjarja (u dħul tiegħu ma jaqbiżx 
l-€3,400).

Bħall-eżempju 3 id-dħul taxxabbli tal-
konjuġi responsabbli huwa ta’ €15,900 u 
dak tal-konjuġi l-ieħor huwa ta’ €13,500.

Il-kalkolu tat-taxxa dovuta bl-użu tal-

KOMPUTAZZJONI TA’ ĠENITUR isir 
ukoll f’ żewġ stadji:
Stadju 1 - Konjuġi Responsabbli

It-taxxa fuq id-dħul taxxabbli tal-
konjuġi responsabbli (€15,900) 
tinħadem bl-użu tar-rati tat-taxxa 
ta’ “Ġenitur” kif ġej:

i. Qabbel il-figura tad-dħul 
taxxabbli mal-faxxa tat-taxxa 
applikabbli. F’ dan il-każ €15,900 
taqa’ fil-faxxa ta’ €15,801 sa 
€21,200. 

ii. Imbagad, immoltiplika d-dħul 
taxxabbli bir-rata tat-taxxa 
applikabbli f’dik il-faxxa tat-taxxa. 
F’dan il-każ 0.25 u naqqas il-figura 
tat-tielet kolonna tat-tabella tar-
rati tat-taxxa. F’dan il-każ €3,155.

Għalhekk il-kalkolazzjoni tiġi hekk: 
(€15,900 x 0.25) – €3,155 = €820.

F’kaxxa 26b, daħħal €820

Stadju 2 - Il-Konjuġi l-ieħor

It-taxxa fuq id-Dħul Taxxabbli tal-
konjuġi l-ieħor (€13,500) tinħadem 
billi jintużaw ir-rati tat-taxxa ta’ 
“Ġenitur” kif ġej:  

i. Qabbel il-figura tad-dħul taxxabbli 
mal-faxxa tat-taxxa applikabbli. 
F’dan il-każ €13,500 taqa’ fil-faxxa 
ta’ €10,501 sa €15,800 
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ii. Imbagħad, immoltiplika d-Dħul 
Taxxabbli bir-rata tat-taxxa 
applikabbli f’ dik il-faxxa tat-taxxa. 
F’dan il-każ 0.15 u naqqas il-figura 
tat-tielet kolonna tat-tabella tar-
rati tat-taxxa. F’dan il-każ  €1,575

Għalhekk il-kalkolazzjoni tiġi hekk: 
(€13,500 x 0.15) – €1,575 = €450

F’kaxxa 26ċ, daħħal €450

Nota: it-taxxa totali għal din il-koppja 
miżżewġa bl-użu tal-Komputazzjoni 
tat-taxxa ta’ Ġenitur hija ta’ €1,270 
(€820 + €450). Kif rajna aktar ‘l fuq, 
mill-komputazzjoni tat-taxxa konġunta 
fuq id-dħul ta’ din il-koppja miżżewġa 
t-taxxa tammonta għal €3,445. 
Għalhekk, huwa aktar vantaġġuż li 
din il-koppja miżżewġa tagħżel il-
Komputazzjoni tat-taxxa ta’ Ġenitur.

Eżempju 5 
Ġenitur Wieħed
F’dan l-eżempju, “ġenitur wieħed” 
għandu total ta’ dħul taxxabbli fil-
kaxxa 25d ta ‘ €14,800.  

Fil-każ ta’ “Ġenituri Waħidhom”, 
it-taxxa fuq id-dħul taxxabbli 
hija kkalkolata eżattament bl-
istess mod bħal koppja miżżewġa 
b’komputazzjoni konġunta. Għalhekk:

i. Qabbel il-figura tad-dħul 
taxxabbli mal-faxxa tat-taxxa 
applikabbli. F’dan il-każ €14,800 

jaqa’ fil-faxxa €12,701 sa €21,200.
 
ii. Imbagħad immoltiplika d-Dħul 

Taxxabbli bir-rata tat-taxxa 
applikabbli f’ dik il-faxxa tat-
taxxa. F’dan il-każ 0.15 u naqqas 
il-figura tat-tielet kolonna tat-
tabella tar-rati tat-taxxa. F’dan 
il-każ €1,905.

Għalhekk il-kalkolazzjoni tiġi hekk: 
(€14,800 x 0.15) – €1,905 = €315.

F’kaxxa 26d, daħħal €315
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IMPJIEG BARRA 
MINN MALTA

Taxpayers li jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
ta’ impjieg barra minn Malta jistgħu 
jagħżlu  li dan id-dħul jiġi ntaxxat jew bir-
rati normali tat-taxxa jew b’rata fissa ta’ 
15%. Importanti illi d-dħul minn impjieg 
barrani jiġi ntaxxat bħala l-ewwel parti 
tad-dħul tiegħek. Biex tara liema għażla 
hija l-aħjar għalik trid tikkalkula t-taxxa 
dovuta minnek fi tliet stadji:

Stadju 1:
Aħdem it-taxxa dovuta fuq id-dħul 
taxxabbli kollu (inkluż id-dħul mill-
impjieg barra minn Malta) billi tuża 
r-rati normali tat-taxxa li japplikaw 
għalik (“persuna waħidha”, “miżżewġin” 
jew “ġenitur”).

Stadju 2:
i. aħdem it-taxxa fuq l-impjieg ta’ 

barra minn Malta billi tuża r-rati 
normali tat-taxxa li japplikaw  
għalik  (‘persuna waħidha’, 
‘miżżewġin’ jew “ġenitur”);

ii. naqqas it-taxxa fuq l-impjieg ta’ 
barra minn Malta hekk kif jirriżulta 
minn (a) mit-taxxa  dovuta  fuq 
id-dħul taxxabbli kollu;

iii. aħdem it-taxxa bir-rata ta’ 15% 
fuq l-impjieg ta’ barra minn Malta u 
għoddu mat-taxxa li rriżultat f’parti (b).

Stadju 3:
Qabbel ir-riżultat ta’ stadju 1 ma 
stadju 2 u ara liema metodu hu 
l-aktar vantaġġjuż għalik..

Eżempju 1:
Persuna  waħidha, f’kaxxa  1a  
(Impjieg  jew kariga) kellha €10,000; 
u fil-kaxxa 4a kellha €25,000 bħala 
dħul minn impjieg barra minn Malta. 

Il-komputazzjoni tinħadem hekk:

Stadju 1:
It-taxxa dovuta fuq id-dħul totali 
kollu (€35,000) bir-rati ta’ taxxa ta’ 
persuna waħidha hija €6,025.

Stadju 2:
i. It-taxxa fuq id-dħul minn impjieg 

barra minn Malta meta tuża 
r-rati normali hija €3,525.

ii. Naqqas it-taxxa fuq l-impjieg 
barra minn Malta ikkalkulata b’ 
rati normali (€3,525) mit-taxxa 
fuq it-total tad-dħul taxxabbli 
(€25,000 + €10,000) intaxxat 
bir-rati normali (€6,025). Dan 
jirriżulta f’ €2,500.

iii. Għodd it-taxxa kkalkulata bir-
rata ta’ 15% fuq l-impjieg barra 
minn Malta (€3,750)  mat-taxxa  
riżultanti  f’parti (b) hawn fuq 
(€2,500). Dan jammonta għal 
€6,250.
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Stadju 3:
Qabbel liema komputazzjoni tat-
taxxa bejn Stadju 1 u Stadju 2 hija 
l-aktar vantaġġuża għalik u niżżel 
l-ammont f’parti 26. F’dan il-każ 
huwa aktar vantaġġuż għal dan it-
taxpayer li jagħżel li jkollu d-dħul minn 
impjieg barra minn Malta intaxxat 
bir-rati normali tat-taxxa.

Benefiċjarji ta’ programm ta’ taxxa 
fir-rigward ta’ industriji speċifiċi
Jeżistu diversi skemi li jattiraw persuni 
li jkollhom kwalifiki għolja biex jokkupaw 
kariga eliġibbli ma’ kumpanniji 
liċenzjati jew rikonoxxuti mal-awtorità 
kompetenti f’setturi speċifiċi.

Individwi li jibbenefikaw minn xi 
waħda mill-iskemi mniżżla fit-tabella 
li jmiss huma suġġetti għal taxxa ta’ 
15% fuq id-dħul mill-impjieg tagħhom 
mill-karigi eleġibbli.
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Skema Formola

Regoli dwar Persuni li jkollhom Kwalifiki Għolja RA17

Impjiegi Kwalifikanti fl-Innovazzjoni u fil-Kreattività RA18

Ripatriazzjoni ta’ Persuni stabbiliti f’Qasam ta’ 
Eċċellenza

Mhux applikabbli

Impjiegi Kwalifikanti fl-Avjazzjoni RA21

Impjiegi Kwalifikanti f’Attivitajiet tal-Industrija 
tas-Servizzjar taż-Żejt u l-Gass Offshore 

RA29

Sabiex wieħed jagħżel din ir-rata 
fissa ta’ 15%, formola speċifika 
għandha tkun approvata mill-
awtorità kompetenti u għandha tkun 
mehmuża ma’ paġna 3 tal-formola 
tat-taxxa.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok 
żur il-websajt tal-Kummissarju tat-
Taxxi (cfr.gov.mt) jew ikkuntattja 
l-call centre tagħna fuq Freephone 
153.

26A.  Rimborż ta’ taxxa 
                għal ċertu dħul

Kaxxa 26e
Persuna waħidha li tuża r-rati tat-
taxxa ta’ “Persuna Waħidha” li d-dħul 
taxxabbli tagħha fis-sena huwa 
ogħla minn €19,500 iżda inqas minn 
€19,620 jingħata rimborż ta’ taxxa 
kkalkolat kif ġej:

€17,440 – (kaxxa 25a – kaxxa 26a).

Dan l-ammont ta’ rimborż għandu 
jitniżżel f’kaxxa 26e

Jew

Persuna waħidha li tuża r-rati tat-
taxxa ta’ “Ġenitur” li d-dħul taxxabbli 
tagħha fis-sena huwa ogħla minn 
€21,200 iżda inqas minn €21,340 
jingħata rimborż ta’ taxxa kkalkolat 
kif ġej:

€19,055 – (kaxxa 25a – kaxxa 26a).

Dan l-ammont ta’ rimborż għandu 
jitniżżel f’kaxxa 26e

Kaxex 26f u 26g
Persuna miżżewġa li tuża r-rati 
tat-Taxxa ta’ “Persuna Waħidha” 
(Komputazzjoni Separata) li d-dħul 
taxxabbli tagħha fis-sena huwa 
ogħla minn €19,500 iżda inqas minn 
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€19,620 jingħata rimborż ta’ taxxa 
kkalkolat kif ġej:

Tiegħi:  €17,440 – (kaxxa 25b – kaxxa 
26b). Dan l-ammont ta’ rimborż 
għandu jitniżżel f’kaxxa 26f.

Konjuġi: €17,440 – (kaxxa 25c – kaxxa 
26c). Dan l-ammont ta’ rimborż 
għandu jitniżżel f’kaxxa 26g.

Jekk id-dħul taxxabbli ta’ xi wieħed 
mill-konjuġi ma jaqax fit-thresholds 
imsemmija, wieħed għandu jniżżel ‘0’ 
fil-kaxex 26f u/jew 26g.

Jew

Persuna miżżewġa li tuża r-rati tat-
taxxa ta’ “Ġenitur” (Komputazzjoni 
Separata) li d-dħul taxxabbli tagħha 
fis-sena huwa ogħla minn €21,200 
iżda inqas minn €21,340 jingħata 
rimborż ta’ taxxa kkalkolat kif ġej:

Tiegħi: €19,055 – (kaxxa 25b – kaxxa 
26b). Dan l-ammont ta’ rimborż 
għandu jitniżżel f’kaxxa 26f.

Konjuġi: €19,055 – (kaxxa 25c – kaxxa 
26c). Dan l-ammont ta’ rimborż 
għandu jitniżżel f’kaxxa 26g.

Jekk id-dħul taxxabbli ta’ xi wieħed 
mill-konjuġi ma jaqax fit-thresholds 
imsemmija, wieħed għandu jniżżel ‘0’ 
fil-kaxex 26f u/jew 26g.

Kaxxa 26h
Persuna miżżewġa jew “ġenitur 
waħdu” li juża r-rati ta’ taxxa ta’ 
miżżewġin li d-dħul taxxabbli fis-sena 
huwa ogħla minn €28,700 iżda inqas 
minn €28,860 jingħata rimborż ta’ 
taxxa kkalkolat kif ġej:

€25,550 – (kaxxa 25d – kaxxa 26d).

Dan l-ammont ta’ rimborż għandu 
jitniżżel f’kaxxa 26h

26A. Rimborż ta’ taxxa   
  għall-pensjonijiet

Individwi li għandhom pensjoni 
tas-sigurtà soċjali, pensjoni tat-
teżor u kull pensjoni oħra lokali 
jew barranija jibbenefikaw minn 
rimborż ta’ taxxa skont it-thresholds 
stabbiliti msemmija hawn taħt. Dan 
il-benefiċċju japplika għall-individwi li 
kellhom mill-inqas 61 sena fis-sena 
meta din il-pensjoni ġiet irċevuta.

Il-limiti kwalifikanti ta’ dħul ta’ pensjoni 
għas-sena bażi 2019 huma kif ġej: 

• Għall-individwi li jużaw ir-rati tat-
taxxa ta’ persuna waħidha, il-
limitu huwa €13,434;  

• Għall-individwi li jużaw ir-rati tat-
taxxa ta’ persuni miżżewġin, il-limitu 
huwa ta’ €13,434 u jikkwalifikaw għal 
ammont addizzjonali ieħor ta’ €1,000;  
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• Fil-każ ta’ individwi li jużaw ir-rati 
tat-taxxa ta’ ġenitur, il-limitu 
jammonta għal €13,434.

Kalkolu tar-Rimborż tat-taxxa 
għall-pensjonijiet

Eżempju 1: 
Fil-każ ta’ individwu li huwa taxxabbli 
bir-rati ta’ persuna waħidha, ir-
rimborż tat-taxxa għandu jiġi 
mnaqqas mit-taxxa dovuta fuq id-
dħul taxxabbli tiegħu jew tagħha, kif 
ġej: 

Rimborż tat-taxxa = (Naqqas €9,100 
mill-pensjoni) immultiplika bi 15% (b’ 
limitu massimu ta’ tnaqqis ta’ €650).  

Għal pensjoni ta’ €13,000, il-
kalkolazzjoni tkun: (€13,000-€9,100)  
x 15% = €585

Għalhekk ir-rimborż f’dan l-eżempju 
jkun €585.

Eżempju 2: 
Fil-każ ta’ individwu li huwa taxxabbli 
bir-rati ta’ ġenitur, ir-rimborż tat- 
taxxa għandu jiġi mnaqqas mit-
taxxa dovuta fuq id-dħul taxxabbli 
tiegħu jew tagħha kif ġej:

Rimborż tat- taxxa = (Naqqas 10,500 
mill-pensjoni) immultiplika bi 15% (b’ 
limitu massimu ta ‘ tnaqqis ta’ €440).
Għal pensjoni ta’ €13,100, il-kalkolazzjoni 
tkun: (€13,100-€10,500) x 15% = €390

Għalhekk ir-rimborż f’dan l-eżempju 
jkun €390.

Eżempju 3: 
Fil-każ ta’ individwu li huwa taxxabbli 
bir-rati ta’ miżżewġin, ir-rimborż 
tat-taxxa għandu jiġi mnaqqas mit-
taxxa dovuta fuq id-dħul taxxabbli 
tiegħu jew tagħha kif ġej: 

Rimborż tat-taxxa = (Naqqas 12,700 
mill-pensjoni) immultiplika bi 15% (b’ 
limitu massimu ta’ tnaqqis ta’ €110).

Għal pensjoni ta’ €13,200, il-
kalkolazzjoni tkun hekk: (€13,200-
€12,700) x 15% = €75 

F’dan l-eżempju, it-taxpayer kellu 
dħul ieħor ta’ €1,000 minn kwalunkwe 
sors. F’ dan il-każ, għandu jingħata 
rimborż tat-taxxa addizzjonali ieħor 
kontra t-taxxa fuq id-dħul taxxabbli 
tiegħu jew tagħha kif ġej: 

Rimborż tat-taxxa = (Naqqas 12,700 
mid-dħul taxxabbli kollu) immultiplika bi 
15%  u naqqas ir-rimborż ġà mogħti (b’ 
limitu massimu ta’ tnaqqis ta’ €150).

Għad dħul kollu ta’ din il-persuna ta’ 
€14,200 (€13,200 pensjoni + €1,000 
dħul ieħor), il-kalkolazzjoni tkun hekk:

• (€14,200 - €12,700) x 15% = €225
 
• €225 mnaqqas bir-rimborż diġà 

mogħti (€75) = €150. 
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Ir-rimborż addizzjonali fit-taxxa 
jammonta għal €150. Għalhekk, 
l-ammont totali ta’ rimborż tat 
-taxxa li dan l-individwu jista’ jitlob 
huwa ta’ €225 (€75 + €150).

26B. Taxxa wara r-rimborż  
  ta’ taxxa

Irreferi għall-formola tat-taxxa 
tiegħek għal struzzjonijiet dwar il-
kalkolu tat-taxxa wara t-tnaqqis tar-
rimborż tat-taxxa.

27. Total tat-Taxxa fuq 
 id-Dħul Taxxabbli

Irreferi għal formola tat-taxxa għal 
struzzjonijiet dwar il-kalkolu tat-taxxa 
totali fuq id-dħul taxxabbli.

F’din il-parti huwa importanti li 
tindika jekk għażiltx r-rati ta’ taxxa ta’ 
“Ġenitur” billi timmarka l-kaxxa.

KREDITI TAT-TAXXA

28.  Persuni li rritornaw   
 għall-impjieg

Jekk qed titlob il-kreditu ta’ taxxa għal 
persuni li jirritornaw għall-impjieg, 
kun żgur li qabel ma tipproċedi inti 
għandek timla l-formoli RA4 jew RA7 
jew RA9. Dan huwa essenzjali biex 
tagħżel liema komputazzjoni tat-
taxxa hija l-aktar vantaġġuża għalik. 
Irreferi għall-fuljetti ta’ informazzjoni 
maħruġa mal-formoli RA4, RA7 u 
RA9 biex jgħinek timla din il-kaxxa b’ 
mod korrett.
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Kreditu ta’ Taxxa Kreditu ta’ Taxxa 
Massimu

Formola

Kreditu ta’ taxxa għal persuni li rritornaw 
għall-impjieg

€2,000 RA4

Kreditu ta’ taxxa għal nisa li rritornaw 
għall-impjieg wara li kellhom wild fejn it-
taxxa totali dovuta fuq impjieg bi qligħ hija 
inqas minn € 2,000

€2,000 RA7

Kreditu ta’ taxxa għal nisa li rritornaw 
għax-xogħol wara li kellhom wild fejn it-
taxxa totali dovuta fuq impjieg bi qligħ hija 
aktar minn € 2,000.

€5,000 RA9

29.  Bejgħ ta’ prodotti 
          tal-Biedja

Għal għajnuna kif timla din il-parti 
rreferi għall-fuljett li jitqassam mal-
formola RA 1.

30.  Krediti Oħra ta’ Taxxa

F’din il-parti tista’ tnaqqas kwalunkwe 
kreditu ta’ taxxa ieħor. Jekk jogħġbok 
irreferi għat-tabella li tinsab hawn 
taħt għal uħud mill-krediti ta’ taxxa 
disponibbli. Jekk jogħġbok innota 
li l-għażla ta’ dawn il-krediti hija 
soġġetta għal adempiment ta’ għadd 
ta’ kundizzjonijiet, u f’ ċerti ċirkostanzi 
l-approvazzjoni mill-entità rilevanti 
għandha tinkiseb minn qabel.

Il-krediti tat-taxxa f’din il-parti 
huma:



41

Kreditu ta’ Taxxa Kreditu 
ta’ Taxxa 
Massimu

Formola Għal aktar 
informazzjoni żur:

Skema ta’ Pensjoni 
Okkupazzjonali 
Volontarja

25% ta’ 
l-ammont 
ikkontribwit, 
sa massimu 
ta’ €500 kul 
impjegat kull 
sena 

Mhux 
applikabbli 

CFR: cfr.gov.mt

Kreditu ta’ taxxa 
lil intrapriżi zgħar 
(MicroInvest) 

€50,000 RA15 Malta Enterprise: 
maltaenterprise.com.mt

Skema Seed 
Investment 

35% tal valur 
aggregate tal-
investimenti, 
sa massimu 
ta’ €250,000

RA20 Mimcol: 
mimcol.com.mt

Kreditu ta’ taxxa fuq 
l-iskema Spiżerija tal- 
Għażla Tiegħek fuq 
is-servizz tat-twassil 
fid-djar tal-mediċina.

100% ta’ 
l-ispiża 
minfuqa, sa 
massimu  ta’ 
€14,000

RA22  

Kreditu ta’ taxxa 
fuq riċerka, żvilupp u 
Innovazzjoni

RA24 Malta Enterprise: 
maltaenterprise.com.mt

Regolamenti dwar 
Inċentivi għas-
Sostenn tal-Intrapriża

 RA26 Malta Enterprise: 
maltaenterprise.com.mt

Kreditu ta’ Taxxa fuq 
Riċiklaġġ ta’ Skart ta’ 
Kostruzzjoni

25% tal-ħlas 
gross riċevuti 
minnhom, sa 
massimu ta’ €8 
kull tunnellata.

RA28 CfR: cfr.gov.mt

Krediti ta’ taxxa għal min iħaddem/jaħdem għal rasu
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Krediti ta’ Taxxa oħra

Kreditu ta’ Taxxa Kreditu ta’ Taxxa Massimu Formola

Kreditu ta’ taxxa fuq Skema 
Personali tal- Irtirar

25% tal-aggregat ta’ 
kwalunkwe kontribuzzjoni 
magħmula jew premiums 
imħallsa  fi Skema Personali 
tal-Irtirar kwalifikanti  sa 
massimu ta’ €500 fis-sena

Mhux 
applikabbli

Skema ta’ Pensjoni 
Okkupazzjonali Volontarja

25% ta’ l-ammont ikkontribwit 
mill-impjegat fi skema 
kwalifikanti sa massimu ta’ 
€500 kull sena

Regoli dwar Tnaqqis u 
Krediti ta’ taxxa (Kwalifiki 
Rilevanti għall-Industrija)

70% tal-spejjeż għal studju 
eliġibbli

RA 10

Regoli dwar Kreditu ta’ 
Taxxa (Kwalifiki Għolja ta’ 
Edukazzjoni).

Ekwivalenti għal taxxa ta' 
100% fuq id-dħul mill-impjiegi. 

Mhux 
applikabbli

Meta ssir talba għal xi krediti f’din 
il-parti, huwa importanti tindika fl-
ispazju pprovdut it-tip ta’ kreditu li 
qed jintalab. Barra minn hekk, f’ ċerti 
każijiet, kull talba bħal din għandha 
ssir fuq formoli speċifiċi maħruġa 
mid-Dipartiment. Dawn il-formoli, li 
huma disponibbli fuq talba lill-Uffiċċju 
tal-Kummissarju tat-Taxxi, għandhom 
jimtlew u, flimkien ma’ kull dokument 
relattiv mitlub, għandu jiġi mehmuż 
ma’ paġna 3 tal-formola tat-taxxa.

Għal aktar informazzjoni oħra, jekk 
jogħġbok ikkuntattja l-call centre 
tagħna fuq Freephone 153.

31. Total tal-Krediti 
         tat-Taxxa

Irreferi għall-formola tat-taxxa 
tiegħek fuq għal struzzjonijiet dwar 
il-kalkolu tal-krediti totali tat-taxxa. 
Jekk m’intix se tnaqqas xi krediti ta’ 
taxxa, niżżel “0”.

32. Taxxa Dovuta wara   
 t-Tnaqqis tal- Krediti   
 tat-Taxxa

Irreferi għall-formola tat-taxxa 
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tiegħek għal informazjoni dwar 
il-kalkolu tat-taxxa dovuta wara li 
jitnaqqsu l-krediti ta’ taxxa.  

Nota: l-ammont totali ta’ krediti ta’ 
taxxa mdaħħla fil-kaxxex 28 sa 30 
ma jista’ qatt jaqbeż it-taxxa dovuta 
għas-sena. Għalhekk, jekk ir-riżultat 
ta’ dan il-kalkolu huwa negattiv, 
daħħal “0” fil-kaxxa 32.

33. Ħelsien minn Taxxa   
 Doppja

F’din it-taqsima tista’ tnaqqas il-
kreditu għall-ħelsien mit-taxxa 
doppja li inti intitolat għaliha fir-
rigward tat-taxxa mħallsa f’ pajjiż 
barrani. Biex wieħed jasal għall-
ammont korrett tal-kreditu ta’ taxxa 
għall-ħelsien mit-taxxa doppja, hija 
meħtieġa l-informazzjoni li ġejja:

• l-income minn barra li ġie ntaxxat 
doppju;

• it-taxxa li nżammet barra minn 
Malta;

• it-total tal-income intaxxat 
f’Malta;

• it-taxxa li nżammet f’Malta fuq it-
total tal-income.

Eżempju 1:

• l-income minn barra li ġie ntaxxat 
doppju = imgħax barrani ta’ €1,200

• it-taxxa li nżammet barra minn 
Malta = €180

• it-total tal-income intaxxat 
f’Malta – inkluż l-imgħax barrani = 
€15,600

• it-taxxa li nżammet f’Malta fuq it-
total tal-income = €1,085

F’dan l-eżempju, ir-rata li biha 
l-imgħax barrani kien intaxxat barra 
l-pajjiiż kienet ta’ 15% (€180 diviża b’ 
€1,200). Ir-rata effettiva ta’ Malta 
hija ta’ 7% (iddividi t-taxxa ta’ Malta 
€1,085 bid-dħul totali €15,600).

Ir-rata ta’ Malta hija inqas mir-rata 
barranija tat-taxxa. Għalhekk, ir-rata 
l-aktar baxxa (7%) trid timtuża biex 
jiġi kkalkulat l-ammont tal-kreditu fil-
kaxxa 33.  

Għalhekk, f’dan l-eżempju, dan 
l-individwu jista’ jdaħħal €84 fil-
kaxxa 33 (miksub billi jiġi mmultiplikat 
€1,200 bir-rata l-aktar baxxa, 7%).  

It-taxxa fil-kaxxa 27 (€1,085) tista’ 
titnaqqas aktar bl-ammont fil-kaxxa 
33 (€84), jiġifieri t-taxxa għal 2019 
hija €1,085 – €84 = €1,001.



Fil-qosor, eżempju 1 nistgħu niktbuh 
hekk:

Ir-rata l-aktar baxxa għandha 
tintuża biex jiġi stabbilit l-ammont 
ta’ ħelsien mit-taxxa doppja, jiġifieri 
€1,200 x 7% = €84.

Eżempju 2:

• Armel kellu dħul barrani ta’ €3,500. 

• It-taxxa barranija kienet ta’ €525 
(jiġifieri, bir-rata ta’ 15%).

• Id-dħul totali tiegħu (inkluż id-dħul 
barrani) kien ta’ €24,500.

• Total ta’ taxxa f’Malta €3,400.

Ir-rata tat-taxxa barranija kienet ta’ 
15% (€525 diviża b’ €3,500).  

Ir-rata effettiva f’ Malta kienet ta’ 
13.9% (€3,400 diviża b’ €24,500). 

Ir-rata lokali kienet aktar baxxa mir-
rata barranija u għalhekk se tkun din 
ir-rata l-aktar baxxa, li se tintuża 
biex jiġi kkalkulat il-kreditu dovut lilu 
fil-kaxxa 33.  

Il-kreditu huwa kkalkulat billi jiġi 
mmultiplikat €3,500 bir-rata aktar 
baxxa (13.9%), jiġifieri, €487.  

Għalhekk, it-taxxa dovuta minn dan 
l-individwu għal 2019 ser tkun €3,400 
– €487 = €2,913.

Fil-qosor, eżempju 2, nistgħu niktbuh 
hekk:

F’ dan il-każ l-ammont ta’ ħelsien 
mit-taxxa doppja huwa: €3,500 x 
13.9% (ir-rata l-aktar baxxa) = €487.  

Għal aktar informazzjoni, jekk 
jogħġbok ikkuntattja l-call centre 
tagħna fuq Freephone 153.

Dħul 
intaxxat 
doppju

Taxxa 
barranija

€1,200

€180

Rata Effettiva 
Barranija = 
180/1,200 
=15%

Total ta’ dħul 
intaxxat 
Malta

Taxxa 
f’Malta

€15,600

€1,085

Rata Effettiva 
f’Malta = 
1,085/15,600
=7%

44

Dħul 
intaxxat 
doppju

Taxxa 
barranija

3,500

525

Rata Effettiva 
Barranija 
=525/3,500 
=15%

Total ta’ dħul 
intaxxat 
Malta

Taxxa 
f’Malta

24,500

3,400

Rata Effettiva 
f’Malta
=3,400/24,500
=13.9%
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34. Taxxa  Dovuta wara   
 l-Ħelsien minn Taxxa   
 Doppja

Irreferi għall-formola tat-taxxa 
tiegħek għal struzzjonijiet dwar 
il-kalkolu tat-taxxa dovuta wara 
l-ħelsien mit-taxxa doppja. L-ħelsien 
mit-taxxa doppja ma tistax toħloq 
rifużjoni tat-taxxa. Għalhekk, jekk 
ir-riżultat ta’ dan il-kalkolu huwa 
negattiv, daħħal “0” fil-kaxxa 34.

PAGAMENTI 
TA’ TAXXA
Ħlas ta’ taxxa matul l-2019
Biex tkun tista’ tagħmel is-self-
assessment korrett trid tkun taf it-
taxxa mħallsa matul l-2019 u t-taxxa, 
li għadha pendenti. Dawn it-totali 
m’għandhomx jinkludu pagamenti 
għall-arretrati tat-taxxa fir-rigward 
tas-snin qabel l-2019.

35. Taxxa mnaqqsa bl-FSS

Hawn ikteb l-ammont ta’ taxxa li 
tnaqqsitlek bl-FSS mill-impjieg jew 
mill-pensjoni lokali matul is-sena. 
Dan l-ammont  issibu  fuq l-FS3 li 
jkun tak min ħaddmek jew ħallsek il-
pensjoni. Għal kull ammont separat 
ta’ tnaqqis li sar bl-FSS għandek 
tniżżel in- numru tal-PE u l-ammont 
tat-taxxa mnaqqsa matul l-2019.

Fil-parti 35 tista’ wkoll tnaqqas 
it-taxxa li tnaqqset mid-dħul tal-
impjieg part-time tiegħek bir-rata 
speċjali ta’ 15% jekk dan id-dħul part-
time kien inkluż ukoll fil-parti 1.

Fil-kaxxa numru 35 m’għandekx 
tinkludi tnaqqis ta’ taxxa li sar mill-
emolumenti tiegħek, jew kwalunkwe 
ħlas dirett li sar minnek, fir-rigward 
tal-arretrati tat-taxxa għas-snin 
ta’ qabel l-2019. Dawn l-ammonti, 
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li huma murija separatament fuq il-
FS3 tiegħek, m’ għandhom l-ebda 
effett fuq l-ammont ta’ taxxa dovuta 
fuq id-dħul taxxabbli ta’ din is-sena. 
Id-dettalji ta’ dawn il-pagamenti 
diġà ġew ipprovduti lill-Uffiċċju tal-
Kummissarju tat-Taxxi direttament 
minn min iħaddmek.

 
36.  Ħ las ta’ Taxxa 
         Provviżorja

F’din il-parti għandek issib stampat it-
total tal-ħlasijiet ta’ taxxa provviżorja 
li għamilt għall-2019. Iċċekkja dawn 
l-ammonti mar-riċevuti.

37.  Taxxa Provviżorja   
 Mħallsa fuq Qligħ   
 Kapitali

Fil-kaxxa  37 għandek  issib  stampat  
it-total tat-taxxa li ħallast fuq 
trasferimenti ta’ proprjetà li fuqhom 
ma nżammitx taxxa finali. Iċċekkja dawn 
l-ammonti mar-riċevuti. Innota li tista’ 
tnaqqas dan l-ammont biss jekk tkun 
inkludejt il-qligħ kapitali fil-kaxxa 12.

38.  Taxxa Miżmuma fuq   
 Dividendi Lokali

Hawn niżżel biss dik it-taxxa li tkun 
tnaqqsitlek (ġeneralment ta’ 35%) 
minn dawk id-dividendi lokali li tkun 

iddikjarajt fil-kaxxex 9ai u 9aii.

39.  Taxxa Miżmuma fuq   
 Bejgħ ta’ Prodotti tal-  
 Biedja

Għal aktar għajnuna fuq din it-
taqsima rreferi għall-fuljett li 
jitqassam mal-formola RA1.

40.  Pagamenti Oħra ta’   
 Taxxa

F’din it-taqsima naqqas xi pagamenti 
oħra ta’ taxxa li jirreferu għat-taxxa 
tas-sena 2019 u li ma daħlu mkien 
fil-formola.

41. Total ta’ Pagamenti 
         tat-Taxxa

Irreferi għall-formola tat-taxxa għal 
informazzjoni dwar il-kalkolu tal-
ħlasijiet totali tat-taxxa.
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TAXXA MĦALLSA 
NIEQSA JEW ŻEJDA
42. Taxxa mħallsa nieqsa/ 
 Taxxa mħallsa Żejda

Ħares lejn il-kaxex 34 u 41 tal-formola 
tat-taxxa tiegħek: 

i. Jekk l-ammont fil-kaxxa 34 huwa 
ogħla minn dak fil-kaxxa 41, niżżel 
id-differenza fil-kaxxa 42a.

Jekk kaxxa 34 hija ogħla minn kaxxa 41, 
dan ifisser li ma ħallsitx it-taxxa kollha 
dovuta għal 2019 u għandek tħallas il-
bilanċ sat-30 ta’ Ġunju, 2020. 

Il-pagamenti għandhom isiru 
online fuq https://cfr.gov.mt/
onlinepayments jew permezz tas-
servizzi bankarji tal-internet, billi 
tikwota n-numru ta’ referenza tal-
pagament li ssib fuq il-formola tat-
taxxa tiegħek.

Alternattivament, il-ħlas jista’ 
jintbagħat b’ċekk pagabbli lill-
Kummissarju tat-Taxxi billi jintuża 
l-envelopp ipprovdut. Jekk il-
pagament isir f’waħda mill-fergħat 
tal-MaltaPost, iċ-ċekk irid ikun pagabbli 
wkoll lill-Kummissarju tat-Taxxi.

Huwa importanti li tinkludi/
tippreżenta l-payment slip tiegħek 
mal-ħlas biċ-ċekk.

Jekk tonqos li tħallas sat-30 ta’ 
Ġunju, 2020 inti teħel imgħax ta’ 
0.33% fix-xahar fuq l-ammont li ma 
tkunx ħallast sa dakinhar.

ii. Jekk l-ammont fil-kaxxa 34 huwa 
inqas minn dak fil-kaxxa 41 niżżel 
id-differenza fil-kaxxa 42b.

Jekk il-kaxxa 34 hija inqas minn 
kaxxa 41 dan ifisser li l-Kummissarju 
tat-Taxxi għandu jagħtik rifużjoni 
minħabba li ħallast taxxa żejda fl-
2019.

Aħna ser nkunu qed nħallsu l-bilanċ 
fi żmien 6 xhur mit-30 ta’ Ġunju 
2020. Jekk ir-rifużjoni ma titħallasx 
lilek sal-aħħar ta’ Diċembru 2020, 
inti se tkun dovut imgħax bir-rata ta’ 
0.33% fix-xahar. L-imgħax jiddekorri 
mill-1 ta’ Jannar 2021. Madankollu, 
ir-rifużjoni ma tinħariġx jekk ma tkunx 
issottomettejt il-formoli tat-taxxa u 
tal-VAT fejn dan huwa applikabbli.

iii.  Jekk l-ammont fil-kaxxa 34 huwa 
daqs dak fil-kaxxa 41 niżżel ‘0’ fil-
kaxex 42a u 42b.

Jekk l-ammont f’kaxxa 34 huwa daqs 
dak li hemm f’kaxxa 41, dan ifisser li 
inti la għandek kont pendenti u lanqas 
rifużjoni x’tieħu għas-sena 2019.
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Persuna waħidha

Miżżewġin

Dħul Taxxabbli Immultiplika Naqqas

0 – 9,100 0 0

9,101 – 14,500 0.15 1,365

14,501 – 19,500 0.25 2,815

19,501 – 60,000 0.25 2,725

60,001 u aktar 0.35 8,725

Dħul Taxxabbli Immultiplika Naqqas

0 – 12,700 0 0

12,701 – 21,200 0.15 1,905

21,201 – 28,700 0.25 4,025

28,701 – 60,000 0.25 3,905

60,001 u aktar 0.35 9,905

RATI TAT-TAXXA

Ġenitur

Dħul Taxxabbli Immultiplika Naqqas

0 – 10,500 0 0

10,501 – 15,800 0.15 1,575

15,801 – 21,200 0.25 3,155

21,201 – 60,000 0.25 3,050

60,001 u aktar 0.35 9,050

Uża dawn ir-rati biex tikkalkola t-taxxa dovuta fil-parti 26 tal-formola tat-taxxa tiegħek.
Informazzjoni kif tuża d-“Dħul Taxxabbli”, “Immultiplika” u “Naqqas” issibhom 
f’parti 26 ta’ dan il-ktejjeb.

L-income ta’ persuna mhux residenti f’Malta jiġi ntaxxat b’rati differenti.
Tista’ issib dawn ir-rati mill-websajt tal-Kummissarju tat-Taxxi (www.cfr.gov.mt)


