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Att starta ett företag på Malta
Att starta företag på Malta är en mycket okomplicerad
process och det tar oftast inte längre än två arbetsdagar. Den
lag som föreskriver om aktiebolag och andra handelsrättsliga
partnerskap på Malta är The Companies’ Act från 1995.
Denna lag innehåller bestämmelser för att grunda både
privata och börsnoterade aktiebolag.
Ettprivat
företagär
ett
sådant
som
enligt
stiftelseurkundenbegränsarrättenatt
överlåta
aktier,
begränsarantalet medlemmartillfemtio ochförbjuder allt
erbjudande till allmänhetenatt tecknaaktier ellerskuldebrevi
bolaget. Ett privatägt bolag kangrundassom ett familjeföretag
(Private Exempt Company)ellersom ett enmansbolag med
begränsat ansvar (Single Member Private Exempt Company).
Börsnoterade bolag definieras genom uteslutning somej
privatägdaföretag.
Lagstadgadekrav föratt
grundaettmaltesisktaktiebolagiMaltaär som följer:
Aktiekapital
Minsta aktiekapital är 1 165 euro. Aktierna kan vara betalda till 20 %, dvs.
cirka250 euro (300USD). Aktiekapitalet kan vara noterat i vilken valuta
som helst.
Ledning
Det minstaantalet styrelseledamöterär enochdet finns ingarestriktioner
förmedborgarskapoch bosättningvisavistyrelseledamöterna. På grund
av beskattningen rekommenderarvi starkt attmajoriteten avledamöter
istyrelsen ska varapersoner som ärbosatta iMalta, och som fattar beslut
med bindande verkan i Malta.Bådemaltesiska ochutländskaföretag
kanutsestill styrelseledamöter i ettmaltesisktaktiebolag.
Bolagssekreterare(bolagsjurist)
Varje företagmåste ha minsten bolagssekreterare(bolagsjurist).Det
finns ingarestriktioner för medborgarskapoch bosättning gällande
bolagssekreteraren.Bolagssekreteraren måstevara en fysiskperson,alltså
kan enjuridisk personinteagerabolagssekreterareiett aktiebolag.
Aktieägare
Det minsta antaletaktieägareär två,mendet är också möjligtatt
registreraenskildamedlemsföretagdären
aktieägareägersamtliga

aktieri bolaget, förutsatt att vissavillkor är uppfyllda.
Enskildaprivatpersoner, företag och övriga organisationersom kan
särskiljas och identifieraskanäga aktier iett maltesiskt företag. Det finns
ingarestriktioner förmedborgarskapoch bosättning föraktieägarna.
Registreradadress
Varje företagmåste ha registrerad hemvist iMalta. ACTkanerbjudasin
egen adresssom företagetsadress. Från ett rent maltesisktskatteochjuridiskt perspektivkrävs ingenfysisk närvaropå Malta,men
dettakankrävas utifrånett internationellt skatteperspektiv. Kontakta
ossförrådgivning.
Valutakontroll
Det finns inga regler för valutakontrollpå Maltadå dessa har avskaffatspå
grundav MaltasEU-medlemskap. Därförkan medel överförastill och
frånMaltautan några begränsningar.Bankernakan krävabevis som
stödförutbetalningar och inbetalningar. Affärerkan göras ivalfri valuta.
Sekretess
Allaföretagsdokumentär
offentliga.
Däremot
kansekretessenupprätthållasgenom en sysslomans förvaltningsuppdrag,
och då yppas inte namnet på aktieägarnaidet offentliga registret. Iett
sådant fallbehöver uppgifter omden slutliga faktiskaägaren inte angestill
detmaltesiskabolagsregistret. Kontakta ossgärna för ytterligare information.
Möten
Minst enårlig bolagsstämmakrävs därdirektöreroch aktieägaremåste
träffasför
attgodkännaårsredovisningen.
Mötetbehöverinte
hållaspå Malta, men det rekommenderas starkt, med hänsyn till den
internationella skatterätten.
Konton
AllaaktiebolagpåMaltamåste
få
sinårsredovisning
granskad
avenauktoriseradrevisor med ett tjänstecertifikat föratt granska
maltesiska företags bokslut.Varje år ska en granskad årsredovisning
årligen lämnastilldet maltesiskaföretagsregistret.
Årligt resultat
Alla företag måste på årsbasis lämna en resultaträkning som innehåller
uppgifter om aktieägare, styrelseledamöter och bolagssekreterare
samt eventuella förändringar som kan ha skett under året.
Beskattning av maltesiska företag
Alla företag i Maltabeskattasmed en skattesats på35 % av
sinaglobalainkomster och kapitalvinster. Maltesiskaföretagkan dra nytta
avMaltas omfattande nätverk av avtal förundvikande av internationell
dubbelbeskattning och övriganationella bestämmelser förundvikande
av dubbelbeskattning i denmaltesiskainkomstskattelagen.
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Beskattning avaktieägare i maltesiska företag
Vinstutdelning tillaktieägarna frånmaltesiskaföretag, oberoende av
aktieägarnas hemvist och nationalitet, beskattas inte.På grund av det
gottgörelsesystemsom tillämpasiMaltabehöveringen ytterligareskatt
betalaspå Maltaav aktieägaresom mottarvinstutdelning frånett
maltesiskt företag. Skatteåterbäringaktualiseras hosaktieägarnanär
vinstutdelningen mottas.För mer information, ta del av
vårtfaktabladombeskattning avmaltesiskaföretageller kontaktaoss
på:info@act.com.mt.

Bankkonton
Maltesiskaföretagkan habankkontoni Maltaeller var som helst i
världen.Vikan hjälpadig attupprätta bådeett företagskontoochett
privatbankkontohosen avde störstabankernai Malta. Sådanabanker
erbjuderolikatjänster,
inklusivecheckhäften,
bankkort/
kreditkort,internet, nät-och telefonbanktjänster, bankkonton iett brett
utbud avvalutor ochandra traditionellabanktjänster. Sådanabanker
erbjuderockså tjänster hänförliga till internationellhandeloch
finansiella tjänster.

Uppgifter som ska sparas
Alla företag måsteföra register överpersonuppgifter föralla aktieägare,
styrelseledamöteroch bolagssekreteraresamt datum föravgång, möten
och aktieöverlåtelser. Alla företagmåste visa upp ettaktiebrevtillvarje
aktieägareochtillhandahålla allaaktieägare med ettvärdepapper för
varjeutdelning. I den maltesiskaskattelagstiftningenföreskrivsom vilka
detaljer och vilkeninformation dessa värdepapper för utdelningska
innehålla.

Dokumentation som krävs för att grunda företag
Var god kontakta oss påinfo@act.com.mtför en fullständig lista över vilka
dokument som är nödvändigasamt detaljer om avgifter och kostnader.

Anställda
Ettmaltesisktbolagkanhaett kontorpå Maltaoch anställabådeskickliga
ochprofessionellautländska personer som stationerat sigpå
Malta. Alla anställdasom arbetari Malta beskattas enligtmaltesisk
skattelagstiftningochmåste betala de nationella försäkringsavgifterna.
Denhögsta inkomstskattesatsen för lönär35%, men det finnsområden
därutlandsstationerade betalarenreduceradskattesatspå 15 %,
under förutsättning att vissavillkor är uppfyllda. För närvarandeär
dessa verksamhetsområdengaming, flyg-och finansbranschen. EUmedborgarebehöver ingetarbetstillståndför att arbetapå Malta,
medandetta krävs föricke-EU-medborgare.Kontakta oss i skattefrågor
och föratt hjälpa medansökningar omarbetstillståndi Malta.

Ansvarsfriskrivning - Detta faktablad innehåller endast allmän information och tar inte hänsyn till de särskilda omständigheterna för en specifik mottagare. Med detta faktablad- ger ACT inte råd för redovisning,
affärsverksamhet, finansiering, investeringar, juridik, skatter eller något annat professionellt råd. Detta faktablad ersätter inte professionell rådgivning, och ska inte heller användas som underlag för något beslut
eller någon åtgärd som kan påverka din ekonomi eller ditt företag. Även om vi strävar efter att ge korrekt information vid varje tidpunkt, kan vi inte garantera att informationen är exakt vid det datum som den tas
emot, eller att den kommer att fortsättningsvis vara korrekt. Innan något beslut fattas eller någon åtgärd vidtas som kan påverka din ekonomi eller ditt företag, bör du rådfråga en kvalificerad, professionell rådgivare.
ACT frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av information från detta faktablad.
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