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Om oss
ACT är ett sektorsövergripande företag, bestående av unga,
dynamiska och erfarna medarbetare som ger rådgivande,
bolagsmässiga, skattetekniska och andra relaterade tjänster,
till ett brett spektrum av internationella kunder. Vi är
ett butiksföretag, som tillhandahåller omfattande utbud av
skatterådgivnings- och skatteredovisningstjänster, samt en
mängd olika specialisttjänster för företag.

Våra tjänster
Företagsbildning
Deklarationshjälptjänster
Tillhandahållande av bolagssäte

Företagets personal strävar efter att vara de bästa, för att kunna
ge effektiv service till våra kunder, som omfattar privatpersoner,
familjeföretag såväl som medelstora multinationella företag. Vi lägger
yttersta vikt vid våra kunders behov och vi strävar efter att vara så
effektiva, professionella och och snabba som möjligt, i allt vi gör. Våra
värderingar innefattar förtroende, kompetens och integritet.

Direkta skattetjänster

Hos ACT kommer möter du ett erfaret team bestående av yrkesfolk,
vars huvudsakliga mål att överträffa våra kunders förväntningar
och samtidigt behålla ett ärligt personligt förhållningssätt till deras
behov. Vi tror att genom fokusering på våra kunders behov skapar vi
förtroende, tillit och lojalitet.

Bokhållnings- och redovisningstjänster

Vi tror att det enda sättet att bygga och upprätthålla framgångsrika
långsiktiga relationer med våra kunder är att agera snabbt på deras
önskemål och att ge användbar och professionell service, på ett
snabbt, effektivt och professionellt sätt. Vi har lagt ribban mycket högt
när det gäller professionella normer, för att säkerställa att vi skapar
mervärde till våra kunder och strävar efter att vara bäst på allt vi gör.
Företaget är medlem av EuropeFides (http://www.europefides.eu/),
en oberoende sammanslutning av juridiska-, skatte-, redovisningsoch revisionstjänstleverantörer runt om i världen. Genom våra
internationella kontakter över hela världen kan vi hjälpa kunder med
att flytta sina företag utomlands.

Indirekta skattetjänster
Immigration och bosättning

Lönetjänster
Registrering av privata yachter och handelsfartyg
Assistans för spelbolag att få spellicens
Insolvens
Assistans för företag inom den finansiella sektorn att erhålla
licens för investeringstjänster
Rekrytering och HR-tjänster
Assistans till privatpersoner att erhålla maltesiskt pass
Registrering av varumärken, handelsnamn och annan
immateriell egendom
Upprättande av fonder och stiftelser

Vi skulle vara mer än glada att hjälpa dig med vad du än
behöver. Vänligen kontakta någon av företagets partners
eller skicka e-post till oss på info@act.com.mt
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Stephen är ansvarig för företagets avdelning
Corporate Services och leder tillsammans med Elaine
Buttigieg företagets skatteavdelning. Han är företagets
ansvarige för regelefterlevnad och rapportansvarig i
penningtvättsärenden.

STEPHEN
BALZAN

Stephen var skattepartner åt en annan sektorsövergripande
organisation i tretton år. Stephen är utbildad revisor och
har även arbetat med två av de stora revisionsföretagen
i sex år. Han har under de senaste åren, hjälpt ett antal
internationella och lokala kunder med skattefrågor och
rådgivit dem om olika gränsöverskridande frågor, bland
annat det mest skatteeffektiva sättet att etablera sina
strukturer på Malta.
Han har omfattande erfarenhet av rådgivning till kunder
i etablering av komplexa gränsöverskridande strukturer
med hjälp av maltesiska aktiebolag. Huvudsakliga
intresseområden innefattar skatter och internationell
skatteplanering,kapitalvinsterochaffärsutveckling.Förutom
sin erfarenhet i internationella skattefrågor, däribland
skatteplanering, avtalstolkning och råd, har han också en hel
del kunskap om företagsfrågor, bolagsrätt, företagsledning
och administration. Han är specialiserad på avtalsplanering,

Elaine är, tillsammans med Stephen, ansvarig för företagets
skatteavdelning.
Efter examen som revisor från University of Malta 2008,
anslöt sig Elaine på skatteavdelningen hos ett av de stora
revisionsföretagen under nästan tre år, under vilka hon
vann ovärderlig erfarenhet inom beskattningsområdet.
Hon gick senare till ett sektorsövergripande bolag där hon
var ansvarig för rådgivning till byråns klienter i både lokala
och internationella skattefrågor.

Elaine
CAMILLERI

Under de senaste åren har Elaine assisterat ett antal
internationella och lokala kunder i sina skatteärenden och
etablering av komplexa gränsöverskridande strukturer

Liana är ansvarig för företagets privata kunder, där hon
hjälper dem söka uppehållstillstånd på Malta och maltesiska
medborgarskap och kompletterande tjänster.
Liana har en universitetsexamen, en magisterexamen i
konst. Akademiskt är hon specialiserad på språk och talar
sex olika, vilket gör henne mycket eftersökt när det gäller
samverkan med internationella kunder på jobbet.

Liana
Falzon

holdingbolag och ekonomi och finansverksamhet.
Stephen är medlem i The Malta Institute of Taxation (MIT),
The Malta Institute of Accountants (MIA), The Institute of
Financial Services Practitioners (IFSP), The International
Tax Planning Association (ITPA), The Society of Trust and
Estate Practitioners (STEP) och The International Fiscal
Association (IFA).
Han deltog aktivt i olika kommittéer inom
beskattningsområdet och han har vid ett antal tillfällen
föreläst i ämnen som berör internationell skatt, både på
Malta och utomlands. I november 2006 blev han inbjuden
av svenska revisorsinstitutet (IREV) för att leverera en
presentation angående internationella skattefrågor och
de incitament som ges i maltesisk skattelagstiftning för
internationella investerare. Stephen fortsätter att ge olika
föreläsningar och presentationer, och är författare till flera
artiklar om beskattning. Han är också föreläsare på deltid
med BPP Malta och föreläser skatt till ACCA, (Association
of Chartered Certified Accountants) studenter och
deltids föreläsare vid Malta Institute of Management,
samt föreläser om internationella skatteämnen såsom
internprissättning för andra yrkesgrupper som studerar
för sitt Advanced Diploma i International Tax.

med hjälp av maltesiska aktiebolag. Förutom hennes
erfarenhet i internationella skattefrågor har hon också
omfattande kunskap i bolagsfrågor och bolagsrätt. Hon
har även assisterat ett antal utländska direktinvesterare och
lokala företag att få incitament från Malta Enterprise (ett
maltesiskt affärsutvecklingsorgan)..
Elaine är medlem i Malta Institute of Accountants (MIA)
och Institute of Financial Services Practitioners (IFSP).
Tidigare I år blev hon inbjuden av Malta Institute of
Taxation (det maltesiska skatteorganet) att föreläsa om
kapitalvinstbeskattning. Hon har även levererat en antal
egna presentationer i olika skatteområden och är författare
till ett antal olika artiklar om internationell beskattning.

Detta, tillsammans med sin oupphörliga lust att lära sig
nya saker och att förbättra sin redan anskaffade kunskap
har gett henne en tjänst som Private Client Executive i sin
senaste anställning.

Yrkesmässigt har hon en bred erfarenhet av turism och
besöksbranschen, detta har gjort att hon har mött både
blandad personal och ett multinationellt klientel, vilket har
ökat hennes kulturella förståelse.
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