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MALTA VE ÖDEME 
HİZMETLERİ
Malta'da lisanslı olarak hizmet veren Ödeme Hizmeti 
Sağlayıcıları (PSP) son yıllarda belirgin bir büyüme kaydetti. 
Ada, yükselişteki Oyun ve interaktif ticaret sektörü ile 
birlikte Ödeme Hizmeti Sunucularının kurulumuna yönelik 
olarak cazip bir adres haline geldi. 

Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ödeme işlemlerinin 
icrası, ödeme enstrümanlarının tanzimi ve/veya elde 
edilmesi ve para havalesi gibi bir çok konuda faaliyette  
bulunabilir. 

Diğer finansal kurumlar gibi, Ödeme Hizmeti 
Sağlayıcıları'nın kamudan mevduat ya da geri 
ödenebilir fonlar almasına izin verilmemektedir ve 
ödeme hizmeti sağlamak için fonları münhasıran  
kullanmaları gerekmektedir.

KANUNİ ESASLAR 
Malta'daki Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları özellikle II 
no'lu faaliyet Planı çerçevesinde Ödeme Hizmetleri 
Yönetmeliği'ni uyarlayan Malta Finansal Kurumlar Kanunu 
düzenlemelerine tabidir. Bu lisansa sahip kurumlar tüm 
finansal hizmet sektörünün denetleyicisi olan Malta Finansal 
Hizmetler Otoritesi ("MFSA") tarafından yetkilendirilir ve 
denetlenir.

FAYDALAR

AB Pasaportu Diğer Avrupa Üye Devletlerinde 
bir şube açabilme 

(ruhsatlandırmadan sonraki yıl)

% 5 Etkin Kurumlar 
Vergisi Oranı

Yüksek nitelikli 
kişisel faydalar

Vergi

Faaliyetler 
üzerinde sıfır 

sınırlama 



BAŞVURU KRİTERLERİ
Aşağıdaki hususlar, Malta'da bir Ödeme Hizmeti 
Sağlayıcı'sı kurulmasına yönelik olarak MFSA tarafından 
belirlenen kriterlerdir: 

 Başvuru belgelerinin doldurulması
 3.500 €  değerindeki başlangıç lisans başvuru ücretinin 

tamamlanması
 Sağlanan hizmete bağlı olarak değişen 50K ila 125K 

arasında değişen sermaye gereksinimi

YEREL MEVCUDIYET
Bir kişinin Malta’da bir PSP elde edebilmesi için yerel bir 
mevcudiyeti olmalı, en azından biri Maltalı olmak üzere en 
az üç yönetici bulunmalıdır. Ayrıca en az 2 yerel operasyon 
personeli, bir yerel MLRO ve Uyum görevlisi olmalıdır.

Ayrıca, Malta’da bir PSP kurmak için kişi, nihayetinde 
Malta’da bir ofis açmalıdır.

 TEMEL GEREKLİLİKLER
Ödeme Hizmetleri Lisansı elde etmek için yapılan bir başvurunun değerlendirilmesi esnasında, MFSA başvuru sahibine 
yönelik bir "yerinde ve uygun testi" gerçekleştirir. Bu testin yapılması için, hisse sahipleri, yöneticiler ve üst düzey personelin 
tüm ticari işlemlerinde ödeme gücü, yeterlilik ve bütünlüklerini ortaya koymaları gerekmektedir.

UYGUNLUK 

Başvuru belgeleriYerel mevcudiyet Asgari sermaye
Faaliyetlere bağlı olmak 

kaydıyla, 50.000€ - 
125.000€

+ + + =
€

Lisans ücretinin 
ödenmesi 

Lisans

€



NEDEN BİZİMLE ÇALIŞMALISINIZ?

MALTA'DAKİ ÖDEME HİZMETİ SAĞLAYICILARI

1 - 2 AY
UYUM SÜRESİ 
• Şirketin kurulması
• Hisseli sermayenin yatırılması 

MFSA 
Mülakatı2 AY 

HAZIRLIK SÜRESİ
• Otorite tarafından talep edilen 

belgelerin derlenmesi
• Başvuru ücretlerinin ödenmesi

Lisansın 
Yayınlanması 
ve İş Onayının 

Başlangıcı

Lisans 
Başvurusunun 

Teslimi
3-4 AY 
İŞLEM SÜRESİ
• MFSA Başvuruyu değerlendirerek 

‘Yerinde ve Uygun Testi’ gerçekleştirir 

‘Prensip’ Onayı

Başvuru Zaman Çizelgesi

6 
AY

Başarı Oranı:
Sorun Çözme, 

Bütünlük, Dürüstlük

Finansal  
Hizmetlerde +15 Yıllık 

 Deneyim 

Küresel Odalar ve 
Ortaklar:  

Düzeyli Avukatlar

Malta-Kıbrıs 
 Avukatları, Vergi 

Danışmanları,  
Vekil Çalışanı: +100

Sırrımız:
Büyük Firma Uzmanı,

Bireysel Hizmet

Bizler avukatız: 
Avukat - Müşteri 

Ayrıcalığı 
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