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ELDE TUTMA SÜRESİ  
Asgari Elde Tutma Süresi bulunma-
maktadır

SERMAYE VERGISI 
Yok

SERMAYE ARTIŞI MUAFIYETI 
Hisselerin & taşınmaz mülklerin belirli 
transfer işlemlerinde

ÇİFT VERGİ ANLAŞMASI 
Kapsamlı çift vergi anlaşması ağı

VERGİ SİSTEMİ 
AB Onaylı

PARA BİRİMİ 
Avro €

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

STOPAJ VERGİSİ YOK
Giden temettü, faiz veya gayri 
maddi hak bedelleri

Holding Şirketler



Malta istikrarlı bir politik iklimin ve ulusal ve ekonomik öneme  
sahip konular üzerinde oldukça uyumlu iki partili 
bir politik sahnenin tadını çıkarmaktır. Ülke,  
istikrarlı bir ekonomik büyüme ve düşük bir işsizlik oranı ile 
Avro Bölgesi'ndeki en iyi işleyen ekonomilerden biri olarak  
kabul edilmektedir.

Malta 2004'ten beri AB'ye ve 2007'den beri Schengen 
Bölgesi'ne üyedir. 

Malta Holding Şirketleri, genel olarak, mülklerin, patentlerin, 
telif haklarının ve diğer maddi aktiflerin mülkiyeti,  
yönetimi ve idaresini sağlamak için diğer şirketlerdeki 
hisselerin elde tutulması için kullanılır.

    

Malta Holding Şirketleri Malta'daki şirket yasasının temel 
bir parçası Şirketler Kanunu'na göre tüzel kişilik olarak 
kabul edilir. Kanun ağırlıklı olarak ortak hukuk prensiplerine 
dayanmakta olup aynı zamanda AB Direktifleri ile 
bağdaşmaktadır.

Holding Şirketler ortaklık ya da limitet şirketler olarak 
kurulan yerel kuruluşlardır (ikincisi sağladığı esneklik ve 
vergi avantajları nedeniyle en popüler tüzel varlıktır).  

FAYDALAR

MALTA

Mahkeme/noter 
işlemleri

gerektirmemektedir.

Nispeten düşük
kurulum &

işletme maliyetleri

Aynı gün içerisinde
kolaylıkla şirket kurma

Mevcudiyet 
zorunluluğu

bulunmamaktadır.

Sermaye için 
herhangi bir para 
birimi kullanılabilir
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KANUNI ESASLAR



KİLİT GEREKLİLİKLER

1 Malta müdürü &
Şirket sekreteri

ataması                 

Şirket
kurulum belgeleri

Asgari hisseli
başlangıç sermayesi
ödemesi: 1.250 €

Asgari hissedar 
sayısı: 1

Denetmen 
ataması

Birleşme 
ve 

Alımlar

KILIT GEREKLILIKLER
Malta Holding Şirketleri asgari olarak Malta mukimi ya da mukim olmayan bir kişi ya da şirket olabilen bir hisse sahibi bu-
lunmasını gerektirmektedir.

ASGARİ HİSSELİ SERMAYE
Bir Malta Holding Şirketinin kurulumu için gereken asgari 
hisseli sermaye %20'si ödenmiş olması kaydıyla 1.250€ ya da 
sınırlı olmamak kaydıyla şunlardan biri olabilen başka bir para 
biriminde buna denk olan tutardır: US$, GBP, ve SEK.

MÜDÜR VE ŞİRKET SEKRETERİ ATANMASI
Bir Malta Şirketi bir yerel müdür ve bir şirket sekreteri atanmasını 
gerektirmektedir. Müdür şirketin günlük yönetiminden, Sekreter 
ise genel toplantılarda zabıtların tutulması ve gerektiğinde 
uygulamaların dosyalanması gibi idari görevlerden sorumlu 
olacaktır.

ŞİRKET KURULUM BELGELERİ
Bir Malta Holding Şirketi'nin kurulması için gereken belgeler; 
Memorandum ve Şirket Mukavelenamesi, standart durum 
tespiti belgeleri ve hisseli başlangıç sermayesinin ödendiğini 
doğrulayan banka dekontudur.

DENETMEN ATANMASI
Bir Malta Holding Şirketi'ne atanan denetmenin Malta'da sicil 
kaydı bulunan bir denetmen olması gerekmektedir.

 



NEDEN BIZIMLE ÇALIŞMALISINIZ?

Problem Çözme, 
Doğruluk, Dürüstlük

Malta-Kıbrs 
Avukatları,  

Vergi danışmanları,  
Mutemet kadrosu: 

100+

Değerlerimiz:
Büyük firma 
uzmanlığı,

Küçük firma 
bireyselliği

Biz avukatız:
Avukat-müşteri 

ayrıcalığı 

1 GÜN
•  Kurucuları destekleyici 

dokümanların
 temin edilmesi hakkına 

yönlendirme 

SAAT
• Holding Şirket kurma

MALTA HOLDING ŞIRKET

Kimlik 
belgelerini ve

 tüm destekleyici 
belgeleri
teslim al

24

Şirket
Sicil No
saatler 

içerisinde
yayınlanır

1 HAFTA
• İmzalanmış Banka Hesabı Açma 

Formlarının Teslimi
• KDV Tescili için BaşvuruVAT
• Vergi Sicil Numarasının Yayınlanması

Çok Disiplinli Yasal, 
Vergi & Tüzel Şirket
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Ticari Farkındalığa 
Sahip, Sonuç-Odaklı

Şirket Kurma Zaman Çizelgesi

Şirket
Tescili için
Başvuru

7 GÜN

Ön Başvuru

Dr Priscilla Mifsud-Parker 
Vergi, Tröst, Ayni Haklar Ortağı  
pmp@cclex.com

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.

Malta 
Kıbrıs 
Londra 
Zürih
Hong Kong
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