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Malta Fonu Yönetimi

GSYİH BÜYÜMESİ
2015yılında%6,3

MALTA FONLARI 
9,7 milyar € tutarında kombine NVD'ye 
sahip 580'den fazla yatırım fonu

SERMAYE İKAMETİ TANINIRLIĞI 
Avrupa'nın gözde sermaye ikametleri 
arasında 1. sırada (Hedge Fon 
Değerlendirmesi'nin 2013 ve 2014 tarihli 
Hizmet Sağlayıcıları Sıralaması)

TOPLAM VARLIK DEĞERİ PIFS 
6,6 milyar Avro

SAAT DILIMI 
Orta Avrupa Saat Dilimi(UTC+01:00)

BANKACILIK SİSTEMİ 
Dünyadaki (DEF) en güvenlir 10.  
bankacılık sistemi                       

TOPLAM VARLIK DEĞERİ UCITS 
2,4 milyar €

FİNANSAL HİZMETLER 
ÇERÇEVESİ
AB ve OECD onaylı 



Son yirmi yıl boyunca, Malta fon yönetimleri, fon idareleri, döviz 
brokerleri, ödeme hizmetleri sunucuları, yatırım danışmanları ve 
sigorta merkezlerin de dahil olmak üzere çeşitli finansal hizmet 
işletmeleri ve yapılarına ev sahipliği yaparak kendine yenilikçi ve 
güvenilir bir finansal hizmetler merkezi tesis etti. 

Malta Finansal Hizmetler Otoritesi (MFSA) lisanslandırma 
yönetmeliği düzenlemelerinden ve Malta'da ya Malta 
üzerinden faaliyet gösteren yatırım hizmetleri sağlayıcılarının 
denetlenmesinden sorumludur ve finansal hizmetlere dair adadaki 
tek düzenleyicidir.  Yüksek derecede kalifiye iş gücü, çok dillilik, 
kapsamlı vergi anlaşmaları ağı ve güvenilir bilgi işlem altyapısı da 
Malta'nın cazibesini arttırmıştır.

Alternatif Yatırım Fonu Yöneticileri (AIFM) bir ya da daha fazla 
Alternatif Yatırım Fonu için portföy yönetimi ve risk yönetimi 
hizmetleri sağlamaktadır.

Malta'da Alternatif Fon ve Yatırım Hizmetleri Yöneticileri için 
geçerli olan temel mevzuat sonradan değiştirilmiş olan 1994 tarihli 
Yatırım Hizmetleri Kanunu'dur (ISA). ISA fon yöneticileri, portföy 
yöneticileri, yatırım danışmanları ve döviz brokerlerinin dahil 
olduğu yatırım hizmetleri sağlayıcıları için düzenleyici bir çerçeve 
oluşturur

FAYDALAR

MALTA KANUNI ESASLAR

Esnek Düzenleyici EEA'da ticaret 
yapma hakkı

Rekabete Dayalı 
Kurumsal Vergilendirme 

Oranları
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Düzenleyici 

Ücretler

Hızlı Onay 
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Güvenilir Düzenleme 
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€ Vergi



Alternatif Yatırım Fonu Yöneticileri Direktifi (AIFMD) kapsam dahilindeki tüm AB Alternatif Yatırım Fonu Yöneticileri'nin (AIFM'ler) bir 
yetkilendirmeye ve de yatırımcı açıklamalarının, düzenleyici raporların, fon tevdilerinin atanmasının ve istihkak sınırlamalarının dahil olduğu 
devam eden yükümlülüklere sahip olmasını gerektirmektedir. Bir Alternatif Yatırım Fonu Yöneticisi aşağıdaki işlevleri yerine getirir; portföy 
ve risk yönetimi, idari görevler, pazarlama ve Alternatif Yönetim Fonlarının aktifleri ile ilgili aktiviteler.

KİLİT GEREKLİLİKLER

TEMEL GEREKLILIKLER

Yerel Temsilci Raporlama Gereklilikleri Sermaye ve Öz Kaynak 
Gereklilikleri: 125.000 €

Onaylanan Hizmet 
Sağlayıcıları

HİZMET SAĞLAYICILARI

Fon Yöneticisi - UCITS Fonları şirket içinden UCITS (kendi 
kendine yönetilen UCITS) tarafından veya bir UCITS şirketi 
atayarak gerçekleştirilebilir.
Saklama Kurumu - UCITS varlıklarının saklama hakkı, Malta’da 
ikamet eden ve lisanslı bir kurum veya MFSA tarafından kabul 
edilmiş bir saklama kurumu tarafından zimmetlenir. 
Yönetici - Değer biçme, devir ecantası ve kayıt hizmetleri 
sağlayan bir yönetici atanabilir. Bunun Malta’da ikamet etmesi 
zorunlu değildir.
Uyum Şefi - Uyum Şefi’nin UCITS zorunluluk ve gerekliliklerine 
uyulmasını sağlaması gerekir.
Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi - Kara Para Aklama 
Görevlisi’nin AML/CFL zorunluluk ve gerekliliklerine uyulmasını 
sağlaması gerekir.

SERMAYE VE ÖZ KAYNAK GEREKLİLİKLERİ

Minimum sermaye ve öz kaynak gerekliliği 125.000€’dur 
ancak bir AIFM tarafından yönetilen AIF’lerin portföy değeri 
250 milyon avronun üzerinde ise, bu meblağın 250 milyon avro 
üzerindeki miktarının %0,02’si gerekmektedir. Ancak bu miktar 
10 milyon €’yu ve Alternatif Yatırım Fonu’nun portföy değerinin 
ya da profesyonel tazminat sigortası teminatının %0,01’ini 
geçmeyecektir.

DE MINIMIS REJIMI

De Minimis Rejimi AIFMD kapsamına dahil olmayan Alternatif 
Yatırım Fonu Yöneticiler için geçerlidir.

AIFMD çerçevesine paralel olarak, de minimis alternatif yatırım 
fonu yöneticileri yönetilen aktifleri kolektif olarak aşağıdaki 
miktarları taşıyan AIF portföylerini doğrudan ya da dolaylı olarak 
yöneten yöneticilerdir:
 100 milyon € ya da;
 yalnızca AIF'nin ilk yatırım tarihinden itibaren 5 yıl içerinde 

icra edilebilecek hiç bir iştira hakkına sahip olmayacak kaldıraçsız 
AIFlerir yöneten  AIFM'ler için, 500 milyon € Bir de minimis 
alternatif yatırım fonu yöneticisi AIFMD hükümlerinin bazılarına 
uymaktan muaf olacaktır ancak AEA'nda ticaret yapmaya dair 
haklardan faydalanamayacaktır.

€

Yerinde & Uygun 
Yönetim ve 
Hissedarlık



NEDEN BIZIMLE ÇALIŞMALISINIZ?

MALTA AIFM LISANSI

1 HAFTA 
HAZIRLANMA SÜRECİ 
• Başvuru dokümanlarını bir araya   
 getirme

3-6 AY
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
• MFSA Yetkilendirme Birimi    
 başvuruyu değerlendirir.

4-6 HAFTA
ÖN-LISANS AŞAMASI
• MFSA lisansın onayını yayınlar ve 

başvuru sahibi lisans yayınlananadek 
yerine getirilmemiş koşulları 
tamamlar.

Süreç Zaman Çizelgesi

Ön Başvuru

MFSA ile Ön 
Görüşme ve 
Başvuruyu 

Sunma

Lisansın 
yayınlanması

Prensip 
Başvurusu

7 AY

Sorun Çözme, 
Bütünlük, Dürüstlük

Malta-Kıbrıs
Avukatları, Vergi 

danışmanları,
Vekil çalışanları: +100

Değerlerimiz:
Büyük Firma 
Uzmanlığı, 

Küçük firma 
bireyselliği

Bizler avukatız:
Avukat - Müşteri

İmtiyazı

+15 Yıl
Finansal Hizmetlerde

Deneyim

Dr. Maria Chetcuti Cauchi  
Ortak, Finansal Hizmetler  
mcc@cclex.com 
ccmalta.com/investment-services-law

15
YIL

Çeşitli Liste 
Dizinleri'nde Üst 

Sıralarda

Bu dokümanda yer alan materyaller yalnızca genel bilgilendirme amacı doğrultusunda sunulmaktadır ve yasal ya da diğer türlü bir profesyonel tavsiye amacı gütmez. Bu dokümanda yer alan bilgilere bağlı kalınması 
nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı ya da neticesel hasar ya da kayıp konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Okuyucuların burada yapılan beyanatlar doğrultusunda harekete 
geçmeden önce teyit almaları önerilmektedir. Ayrıca, bazı durumlar hakkında uzman tavsiyesine başvurulmalıdır. Lütfen müsait olduğunuzda bizimle temasa geçmekten çekinmeyiniz. 
© TELİF HAKKI UYARISI Chetchuti Cauchi'nin yazılı onayı olmaksızın bu belgenin tamamıyla ya da kısmen çoğaltılması kesinlikle yasaktır.
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