
MALTA 
VAKIFLAR  
VERGİSİ

ccmalta.com

AB 
Avrupa Birliği Üyesi & Avro Bölgesi

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

PARA BİRİMİ 
Avro €

İŞ GÜCÜ
Kalifiyeli ve çok dill

VERGİ SİSTEMİ 
Esnek

STOPAJ VERGİSİ YOK 
Giden Temettülerde

SEKTÖR DÜZENLEMESİ
Malta Mali Hizmetler Kurumu 
Tarafından Yetkilendirilmiştir.

ÇİFT VERGİ ANTLAŞMALARI
İmzalanmış yaklaşık 70 DTTS’li geniş 
ağ

Malta Özel Vakıflar Vergisi

http://ccmalta.com


Vakıfla , Malta yasalarında yıllardan beri yer almaktadır ve 
uygulanmaktadır. Buna rağmen, son revize edilen yasalar 
Malta’nın vakıf yetkisi alanında Dünya çapında en üst 
pozisyonlara gelmesini sağlamıştır.

2007’ de yayımlanan Medeni Kanun Takvimi’ne göre 
(Malta Kanunları Fasıl 16), bir Malta vakfı, bir ya da birden 
fazla kurucunun özel bir amacı yerine getirmek (amaçlı 
vakıf) ya da belirli bir kişi veya bir grup kişinin menfaati 
için (özel vakıflar) kurduğu evrensel unsurlardan oluşan bir 
organizasyondur.

Bir Malta vakfı, varlık koruması açısından kendisini güçlü 
hale getiren ayrı tüzel kişiliğe sahiptir. Vakıflar  herhangi 
bir ticari faaliyet göstermeyeceklerse bile,  yatırımları ve 
mülkiyetleri ellerinde tutmalarına izin verilir (örneğin, emlak, 
ticari markalar, yatlar), ayrıca bunlardan gelen gelirleri de 
alabilirler (örneğin kar payları, te!if hatları ve faiz). Bunun 
yanında vakıflar toplu yatırım ve menkulleşme araçları 
olarak da kullanılabilirler.

Sonuç olarak, özellikle de ortaklık yasalarını tanımayan 
yetkiler gibi     yapılarda kullanıldıklarında Malta vakıfları,
ortaklıklara karşı cazip bir alternatif olarak görülmektedir. 
Bunun diğer bir nedeni ise vakıfların ortaklıklar gibi geçerli 
vergi yasalarına tabi olmasıdır. Bu seçenek tüzel  kişilik 
olmanın avantajı ile hem de geçerli Malta vakıf     vergilendirme 
kurallarının uygulanması imkanını bir araya getirir.

Malta özel vakfının vergilendirilmesini yönetmenin ana 
kuralları, Malta Gelir Vergisi Kanunu’nda ve Vakıflar (Gelir     
Vergisi) Düzenlemesinde belirtilmiştir.

Genel kural şudur: Özel vakıf Malta’da ikamet eden       ve       
bulunan       bir     şirket       ile   aynı      şekilde vergilendiriIir. 
Buna rağmen vakıf yöneticileri    ortaklığa uygun hükümlerin 
altında vergilendirilmek    için geri alınamaz bir şekilde 
seçilebilir.

ÖZEL VAKFIN ŞİRKET GİBİ
VERGİLENDİRİLMESİ
Şirket  gibi  ele  alındığında,  bir  vakıf  dünya   çapındaki 
gelirlerinden %35 oranındaki kesintiler çıkarıldıktan 
sonra  vergilendirilir. Ayrıca  bir vakıf    katılım muafiyet 
sisteminden de yararlanmayı tercih edebilir.

Katılım muafiyet kuralları altında, özellikli yatırımların 
elden  çıkarılmasından  kaynaklanan sermaye  kazançları 
da Malta’da vergiye  tabi  değildir. Ayrıca bu tür özellikli 
yatırımlardan elde edilen karlar Gelir Vergisi Kanunu’nda 
belirtilen suistimal önleyici kuralları karşılaması şartıyla 
Malta’da vergiden muaf tutulacaktır. 
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VERGİ ŞEFFAFLIĞI – YAYGIN SENERYOLAR

ÖZEL VAKFIN ŞİRKET GİBİ
VERGİLENDİRİLMESİ
Özel bir vakıf bir şirket gibi vergilendirilmek istiyorsa ve 
koşulları karşılıyorsa, Malta vergi amaçları için şeffaf olarak 
değerlendirilebilir. Böyle durumlarda gelir vakıfa değil, doğrudan 
yararlanan tarafa ithaf edilir. Yasal açıdan, gelir hala vakfın 
geliridir.
    Bir vakıf şu koşullar tam olarak karşılandığında şeffafl ğa 
kavuşur:
(a)  Vakfa atfedilen bütün gelirler şunlardan oluşursa:
(i)  Malta dışında elde edilen gelir, ve/ ya da
(ii)  toplu yatırımlarda birimlerin elden çıkarılmasından 

kaynaklanan faiz, indirim, prim, telif, kazançlar veya karlar 
ya da herhangi birim ve bunun gibi uzun dönem sigorta 
işine bağlı araçlar, ya da emlak şirketi olmayan bir sirketteki 
hisseler, ve / ya da

(iii)  Malta’da kayıtlı bir ya da daha fazla şirketin dağıttığı kar 
payları , yabancı gelir hesabından ve 

(b) Vakıfın tüm hissedarları Malta’da ikamet etmeyen 
şahıslardır

(i) ya da (ii)maddede belirtilmiş gelirlerin oluşan tüm gelirler 
şirkete isnat edilebilirse ve hissedarlardan hiç birisi 
Malta’da ikamet etmiyorsa vakıf; hissedarlarının Malta’da 
mukim vergi mükellef olduğu durumlarda yine de vergi 
şeffafl ğı elde edebilir.

VERGİ İADE MEKANİZMASI
Vakfın uyduğu vergilendirmeye bakılmaksizin, bir vakıf bir 
Malta şirketinin hissedarı olabilir ve böyle bir hissedar ona kar 
paylarının dağıtımı üzerinden şirkete dağıtarak kaynakta ödenen 
vergiyi hesaba katıp vergi iadesi isteyebilir.

İadenin miktarı gelirin elde ediliş tipine ve kaynağına bağlıdır. 
Genelde vakıf şirket seviyesinde Malta’da ödediği vergiyi 6/7 
oranında geri alabilir. Fakat Malta şirketinin aldığı pasif faiz 
veya kar payları ile ödenen dağıtımlarda ise iade 5/7 oranı ile 
sınırlandırılır ya da çift vergilendirme olan durumlarda yabancı 
gelirler ile dağıtım yapıldığında 2/3 ile sınırlandırılır.

Malta Dışından Edinilen 
Gelir (Parça ya da Tüm)

Malta’da Oturmayan 
Hissedarlar

Non-Maltese  

Bir Malta 
Şirketi’nden

Gelen Kar Payı

Malta Kalan Fakat 
İkametgahı Olmayan 

Hissedarlar

Malta Vergi 
Kanunları’nda 
Şeffaf Olmak
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NEDEN BİZİMLE ÇALIŞMALISINIZ?

Problem Çözen, 
Dürüst, Doğru

Avukatlar, Vergi 
Müşavirleri,

Güvenilir Personel: 
100’den fazla

Değerlerimiz: Büyük 
Firma Uzmanlığı, 

Küçük
Şirketlerde Kişisel 

İlişkiler

Biz Avukatız: Avukat-
Müsteri Gizliliği

1 HAFTA HAZIRLIK SÜRECİ

• PoA (Vekaletname) Çıkarılması
Amme Senedi Düzenlenmesi

2 HAFTA İNCELEME

• Sicil memuru ile görüşülüp senedin
değiştirilmesi

MALTA VAKIF VERGİLERİ

Sicil Memuru 
ile Görüşme

Multi Disipliner: 
Hukuki, Vergi & 

Kurumsal
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Özel Vakıf Kurma Zaman Çizelgesi

Senet İlanı & 
Sicil Kaydını 

İletme

 3 HAFTA

Mülakat & İlk 
Görüşme
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