AB Vergi Konuları Çevresinde Malta’da Uluslararası İş Yapmak
Son 20 yıl içinde, Malta dolaysız dış yatırım için bir uluslararası merkez olmuştur. Malta’daki
profesyonel servis sağlayıcılar, dolaysız dış yatırımlara yardımcı olmuştur ve bu nedenle
Malta, Avrupa’da tek market ve operasyonlar için ilk tercihtir.
Yabancı ülkelerin ve regülatörlerin dikkatini çekense, Malta’ya gelen sermayenin artışıdır.
Malta, Kıbrıs, Lüksemburg, İrlanda ve Hollanda’yla birlikte, vergi dostu yasa kabul etmeleri
sebebi ile, son zamanlarda diğer büyük AB ülkeleri tarafından eleştirilmişlerdir. Söz konusu
yapının, “offshore” ve uzak bölgelerdeki merkezleri hatırlattığını söylemektedirler. Peki bu
durum neden eleştirilmektedir?
Malta’nın bakış açısından, Malta’nın vergi iade sistemin ilk amacı dolaysız diş yatırımları
artırmaktır. Malta’nın kurumlar vergisi 35%’tir. Ancak, Malta’da yerleşik olmayan, Malta
şirketlerindeki hisse sahipleri için 30% vergi iadesi vardır. Sonuçta vergi oranı 5%’e
düşmektedir. Bu durum, AB üyesi ülkelerde bir sorun yaratmamalıdır. Malta’nın güçlü
uzaktan oyun endüstrisi bunun bir örneğidir. Lüksemburg’un öncu finans sektörü de bir
diğer örnektir. Bu senaryolarda, kuvvetli regülasyon ile birlikte etkili kurumlar vergisi, sağlam
yatırımlar, binlerce iş imkanı yaratmış ve Malta’daki hayatın kalitesini artırmıştır. Aksi
taktirde, uluslararası piyasalara ulaşım imkanı olamayacaktı.
AB’nin Vergi Kuralları, bir ülkenin kurumsal vergilerini beş faktörlerle test etmektedir:
•
•
•
•
•

Yerleşik olmayanların hedeflenmesi.
Ulusal piyasanın korunması.
Vergi indiriminin geçerli bir sebebe dayanmaması.
Transfer fiyatlandırması, kar aktarımı, grup karları.
Şeffaflık eksikliği.

Malta Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütüne (OECD) üyedir ve Common Reporting
Standard and Automatic Exchange (CRS-AEOI) kapsamında bilgi paylaşımında
bulunmaktadır. Ayrıca, bir AB üyesi ülke olarak, kara para ve terörün finansı regülasyonuna
karşı ciddi bir yaklaşımı bulunmaktadır. Malta’daki finansal şirketler söz konusu regülasyon
ile uyumlu hale getirilmişlerdir. Yakın zamanda uygulamaya alınan şirketlerdeki hak sahipleri
ile ilgili düzenleme de Malta için şeffaf ve iş birliği yapan ülke olarak önemli rol oynamıştır.
Bu konudaki en büyük problem ise, yerel olan kurumun, Malta’da olmasının herhangi bir
sebebe dayanmaması ve şirketin operasyonları ile vergi ödediği bölgenin arasındaki
uzaklıktır. AB ülkeleri tarafından uzakta kurulmuş şirketler eleştirilmektedir. Söz konusu
yapıların AB ülkesinin ekonomisine bir katkıları olmamaktadır. Tek market uygulaması ile
firmalar kendi seçtiği ülkelerde rahatça çalışma imkanı bulması gerekirken, sınırlar arasında
da operasyonlarını düzgün bir şekilde yapabilmelidirler. Bugünün uluslararası dünyasında,
özellikle uzaktan oyun, finansal hizmetler ve e-ticaret gibi sınır ötesi sektörlerde, çeşitli
bölgelerde şirket kurulabilmektedir. Ayrıca hak sahipleri tarafından yönetilen küçük şirketler
bu durumu tespit etmekte zorlanabilirler. Bu şirketlerden bazıları (reklam ve pazarlama

şirketleri) milyonlarca EUR gelir elde edebilir, ama genellikle küçük bir grup tarafından
oluşmaktadırlar ve bu insanlar bazen şirketin çalışanı bile olmamaktadırlar. AB’de tek piyasa
sistemi varken, bu şirketlerin vergi durumları, fiziksel yerlerine bağlı olmamalıdır?
Her durumda kuralların bulunması gerekiyor ve yukardakilerin cevapları izlenen politikaya
göre değişebilir. Fakat, uluslararası tek piyasa daha çok zarar verebilir. Bir küçük AB ülkesinin
dolaysız dış yatırımla sağladığı ekonomi, bir büyük AB ülkesi ile kıyaslanamaz.
Yukardaki eleştiri, Malta’nın uluslararası piyasadaki durumunu değiştirir mi? Şu anda hiçbir
değişiklik olmamakta ve büyük AB ülkelerinde vergi uyumu tartışma altındadır. Böyle bir
konuda, vergilerdeki uluslararası rekabet de dikkate alınmalıdır. Her turlu konuda üye
ülkelerin ayni standarda getirilmesi, AB’ye kötü bir imaj ve AB’ye, ülkenin egemenliğini
belirleme yetkisi verir. Ayrıca politik bakış açısıyla, standardizasyon çok da gerçekçi değildir.
Bu konular Avrupa Parlamentosu’nda tartışılmış olup, net bir çözüm bulunamamıştır. Verimli
kurumlar vergisi, düzenli bir yapı içinde ve bir çevrede mümkün olmalıdır. Bu da ülkeye
sermaye akimini artıracaktır. AB’de mal, insan ve hizmetlerin serbest dolaşımına özen
duyulmakta ve artık sermayenin serbest dolaşımına da ilgi duyulması gerekmektedir.
Daha detayli bilgi için, Dr. Mıchael Muscat'a aşağıdaki e-posta veya telefon numarasından
ulaşabilirsiniz: infomalta@kyprianou.com, +356 2016 1010.

