MALTA
YATIRIM YAPARAK HIZLI VATANDAŞLIK
MALTA, AVRUPA BİRLİĞİ’NİN 2013’TEKİ ÖZEL İZNİYLE ÜLKEDE YATIRIM YAPANLARA HIZLI
VATANDAŞLIK OLANAĞI VERMEKTEDİR. MALTA VATANDAŞLIĞI, BÜTÜN AB ÜLKELERİNDE SERBEST
DOLAŞIM VE ABD/KANADA GİBİ 180’İ AŞKIN ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHAT OLANAĞI SUNMAKTADIR

•
•
•

Malta’nın yatırımlara yönelik vatandaşlık
programı, Avrupa Birliği Komisyonunca onaylı ilk
vatandaşlık programıdır. Program, yatırımcılara
ve yakın aile bireylerine Malta Vatandaşlığı, bir
başka ifadeyle, Avrupa Birliği Vatandaşlığı
olanağı sunmaktadır.
Malta, çifte vatandaşlığa izin vermektedir. Malta
pasaportuna sahip olanlar, İngiltere dahil bütün
AB ülkelerinde, yaşama, çalışma ve eğitim
hakkına sahip olur. Ayrıca, Malta pasaportu
sahipleri aralarında ABD ve Kanada’nın da
olduğu 180’e yakın ülkeye vizesiz seyahat
edebilir.
Nasıl Başvurulabilir?
Aşağıdaki koşulların tamamı sağlanmalıdır.
•
•
•

En az 18 yaşında olmak; ve
Sağlıklı olmak ve bulaşıcı bir hastalık
taşımamak; ve
Malta hükümetinin Ulusal Gelişim ve
Sosyal Yardım Fonlarına en az
650,000 Euro bağışta bulunmak; ve

COATES GLOBAL
9 DACRE STREET
WESTMINSTER
LONDON
SW1H 0DJ
UNITED KINGDOM

En az 150,000 Euro Malta hazine bonosuna
yatırım yapmak; ve
Değeri en az 350 bin Euro olan konut satın
almak veya yıllık kirası en az 16 bin
Euro olan bir konutu 5 yıllığına kiralamak; ve
İlk bir yıllık süreçte, Malta’da en az
toplam 21 gün yaşamış olmak

Malta Vatandaşlık Programı ile yukarıdaki
koşulları yerine getirenlere, öncelikle 1 yıl süreli
geçici oturum izni verilir. Bu oturum izni,
Malta’da ikamet, oturma ve çalışma hakkı sağlar
ve Avrupa’da Schengen ülkelerine vizesiz seyahat
olanağı verir.
Bir yıllık süre sonunda, başvuran en az 21 gün
Malta’da ikamet ettiğini göstermesi koşuluyla
Malta Vatandaşlığına başvurabilir. Bu 21 günlük
süre, bir defada yerine getirilmek zorunda
değildir. Başvuran ve ailesi, 1 yıl içinde bir kaç kez
giriş çıkış yaparak, 21 günlük süreyi sağlayabilir.
Malta, Avrupa’da en hızlı vatandaşlık veren ülke
olması ve bütün AB ülkelerinde serbest dolaşım
sağlaması nedeniyle, bugün dünya çapında çok
sayıda yatırımcının dikkatini çekmektedir.
Malta, çifte vatandaşlığa izin vermektedir ve
Malta dışında elde edilen gelirlere vergi
uygulamamaktadır.
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