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 مالت

 نقش که شده ریزی پایه کوچکی الجزایر مجمع از کشور این. است مدیترانه دریای کانون در اروپا نیمروز در کشوری مالت جمهوری

 تر کهن تمدن و فرهنگ و گیری شکل حال در اروپای میان کنش برهم و مبارزه جایگاه و است داشته تاریخ درازای در مهمی استراتژیک

 باشد. می والِتا شهر کشور، این پایتخت. است بوده خاورمیانه و آفریقا
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 اقتصاد

 جهانی بانک .است شده بندی طبقه یافته توسعه کشورهای جزو پول المللی بین صندوق توسط و است استوار خدمات و صنعت بر مالت اقتصاد

است برده نام درآمد پر کشورهای از یکی عنوان به آن از نیز  

 

شخصی درآمد بر مالیات نرخ - مالت  

  ترین پایین      باالترین  قبلی      گذشته                   مالیات مالت

  صد در35.00   35.00 35.00   35.00                شرکت مالیات نرخ

  صد در35.00   35.00   35.00  35.00 شخصی درآمد مالیات نرخ

 صد در15.00   18.00 18.00 18.00               فروش بر مالیات نرخ

 

 کیلومتر مربع  316 مساحت

 میلیون نفر 402,000 جمعیت

 والتا پایتخت

 یورو واحد پول

 .mt دامنه اینترنتی

شماره پیش  356+ 
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 والتا

 در والتا شهر. دارد سکنه نفر 7048 حدود 2000 سال آمارگیری اساس بر اروپایی جمعیت کم پایتخت این. است مالت اروپایی کشور پایتخت

 به یونسکو سوی از و دارد خود در شانزدهم قرن از زیادی آثار والتا شهر. دهد می را شهر معنی که شود می نامیده بلت ایل مالت مردم میان

 .است ردهک بنیاد 1566 مارس 28 تاریخ در جان سنت فرقه سرکرده والت، دال پاریسو ژان را شهر این. شد برگزیده جهانی میراث عنوان
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 شهر های مالت

  بیرکیرکارا .1

  موستا .2

  کورمی .3

  زابار .4

 ایلبهار پال سان .5

  سلیما .6

  گوان سان .7

  ناسار .8

  مالت ربات، .9

  مالت زیتون،.10

  زبوگ.11

  فگورا.12

  آتارد.13

  زوریک.14

  مالت هارون،.15

  مرسسکال.16

  پائوال.17

  بیرزبوگا.18
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 هزینه زندگی در مالت

 ساخته مالتا جزایر همه در مجهزی های مهمانخانه امروزه و هاست کرانه و سواحل در ویژه به طبیعی گردشگری های جاذبه دارای مالتا

 اقدام تهران در اتریش سفارت طریق از باید تهران، در مالتا سفارت وجود عدم علت به باشند داشته را مالتا به سفر قصد که ایرانیانی. اند شده

 در اقامت زمان حداقل محدودیت عدم زمانی، هر در ویزا بدون اروپا تمام به سفر اجازه به میتوان مالتا اقامت مزایای از. نمایند روادید اخذ به

 از خارج در شما ثروت و درآمد بر مالیاتی معافیت و اروپا های بانک در شخصی بانکی حساب افتتاح ،(روز یک فقط دلخواه صورت در) مالتا

 بازنشسته، افراد برای خصوصا طرح این. گردید طراحی کشور این دولت طرف از 1988 سال در مالتا دائم اقامت طرح.کرد اشاره مالتا

 مالیاتی سیستم به توجه با دیگر اقامت یک داشتن به مایل که شخصی هر برای همینطور و المللی بین مشاوران و روشنفکران نویسندگان،

 در حاضر حال در اقامتی برنامه ترین جذاب شک بی مالتا دائم اقامت طرح. است مناسب بسیار باشد،می شنگن و اروپایی کشوری در پایین

 در اشخاص این، بر عالوه. باشد می هستند، تر پایین مالیات پرداخت منظور به خود موقعیت کردن منتقل به نیازمند که اشخاصی دسترس

 کشور اینکه به توجه با ضمن در. گردند می مند بهره سنی گروه هر برای زندگی باالی استانداردهای با و امن محیط با مکانی از مالتا کشور

 در راحتی به تحصیل برای میتواند میشود کشور این وارد که کسی( است بوده ایتالیا از قسمتی قبال) میباشد نزدیک ایتالیا کشور به مالتا

 فردی زندگی سبک و شرایط به توجه با قطعا مالتا کشور در زندگی های هزینه.کند تحصیل کشور این در و بگیرد پذیرش ایتالیا های دانشگاه

 کفایت غذایی مواد به مربوط های هزینه پرداخت برای یورو 200 الی 150 بین ماهانه عینی تجربه طبق اما. است متفاوت مختلف دانشجویان

 هر ازای به یورو 250 تا 150 از ها هزینه نمایند، زندگی مستقل های آپارتمان یا و سوئیت یا خوابگاه در فرد اینکه به بسته همچنین. کند می

 ضمن در. دارد بر در هزینه خوابه دو یا یک های آپارتمان ازای به آن از بیشتر یا و ها سوئیت ازای به یورو 500 الی 250 بین و خوابگاه، در ماه

 ماه در یورو 45 تا 30 از دانشجو غیر افراد برای ذهاب و ایاب هزینه. میگیرد انجام کارآمد عمومی نقلیۀ وسایل بوسیله عمدتاً آمد و رفت

 در کشورهایی اما. میباشد ماه در یورو 700 تا 650 حدود کشور این در درآمد میانگین و نیست زیاد مالتا کشور در درآمد میزان. میباشد

 .باشد کشورها این به ورود برای  مناسبی راه میتواند مالتا ویزای و باالست درآنها درآمد که دارد وجود اروپا

 تحصیل در مالت

 دارا کشور ایت در را کیفیت سطح باالترین آموزشی نهاد نظر از که باشد می مالتا دانشگاه خود مالتا در موجود های دانشگاه بهترین از یکی

 این بودجه. آورد می وجود به آنها برای جهانی دید عبارتی به و دهد می فرهنگی و المللی بین دیدگاه دانشجویان به دانشگاه این. باشد می

 که دارند را امکان این باشند داشته دانشگاه این به ورود برای را الزم صالحیت که اشخاصی تمامی و گردد می تامین دولت توسط دانشگاه

 می بررسی کند می ایفا که اجتماعی نقش به توجه با دانشگاه. نمایند اقدام دانشگاه این از پذیرش اخذ جهت و نموده اپالی دانشگاه این برای

 خود ساختارهای دانشگاه گذشته سال چند طول در. کند می ارائه کامل بررسی با را دارد احتیاج را ها رشته آن کشور، که هایی رشته و کند

 بر بالغ که دارد دانشجو نفر هزار 11 بر بالغ دانشگاه این. است کرده هدایت و تنظیم اروپا عالی وپروزش آموزش و بولونیا فرآیند با مطابق را

 این به جهان در مختلف کشور 80 از المللی بین دانشجویان این و هستند تحصیل به مشغول دانشگاه این در المللی بین دانشجوی 600
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 به دانشگاه این. هستند تحصیل حال در full time یا وقت تمام و تایم پارت یا موقت صورت به دانشگاه این در و کنند می مهاجرت دانشگاه

 وارد موقت صورت به دیگر های دانشگاه از که است دانشجویانی همچنین و اراسموس از دانشجویان میزبان روزه هر منظم و پیاپی صورت

 .شوند می مالتا دانشگاه

 مهاجرت به مالت

 نباشد یورو 116،000 از کمتر آن پولی ارزش که آپارتمانی خرید به یا باید متقاضیان مالتا دائم اقامت برای اقدام جهت: ملک اجاره یا خرید( 1

 دائم اقامت اخذ تاریخ از بعد روز 360 نهایتاً تا باید متقاضیان. کنند اجاره سال در یورو 4،230 حداقل اجاره با آپارتمانی یا و کنند اقدام

. است نموده اجاره یا خریده را آپارتمانی که دهد نشان باید متقاضی اقامت اول سال پایان در. کنند اقدام ملک اجاره یا و خرید به نسبت

 در فقط. باشد داشته ملک یک تواند می فقط دارد دائم اقامت که  خارجی شهروند هر و است محدود عموماً مالتا در ساختمانی گذاری سرمایه

 مسکن. نمایند خریداری دادن اجاره برای آپارتمان. تعداد به میتوانند افراد و است نامحدود ساختمانی گذاری سرمایه مالتا در ویژه مناطق

 را دوبل گاراژ و استخر با خوابه اتاق 4 یا 3 ویالهای انواع مثال بعنوان. است ارزان اروپا  باقی و مدیترانه ناحیه با مقایسه در مالتا در هنوز

 از بیشتر  کمی شهر در ال ایده ای منطقه در خوابه اتاق 2 آپارتمان یک که حالی در کرد، خریداری یورو هزار 400 تا 300 حدودا با توان می

 در( عیان و عرصه) کامل سند با که امالکی. دارد نیز غیره و دریا منظره مکان، دکوراسیون، به بستگی نیز این که دارد، قیمت یورو 150،000

 باشدیک شده خریداری آن عیانی فقط ملک یک که هنگامی نیستند، شهرداری مالیات یا و مسکن مالیات شامل باشند شده خریداری مالتا

 .شود پرداخت باید سالیانه بشکل ناچیز ”زمین اجاره“

 بدهند نشان مدرک با باید متقاضیان نقدینگی،/آمد در( الف باشد می نقدینگی و آمد در مدارک شامل مدارک این: دارائی اثبات مدارک(  2

 که است تذکر به الزم. هستند دارا یورو 325،000 از بیشتر یا معادل ای سرمایه یا و سال در یورو 23،500 از بیش یا معادل آمدی در که

 این از( کنند خریداری صورت در) شده خریداری مسکن قیمت همچنین و دهند انتقال مالتا به را مبلغ این تمام نیستند مجبور متقاضیان

 2،350 اضافه به) کنند ارسال مالتا به یورو 14،100 مبلغ حداقل ساالنه باید متقاضیان مالتا، به ارسالی ساالنه مبلغ( ب. شد خواهد کسر مبلغ

 مثال برای مزدوج زوج یک. است وابسته متقاضی به که دیگری شخص هر یا و( سال 21زیر فرزندان و همسر مثل وابسته شخص هر برای یورو

 پس باز مطبوع کشور به میتواند مبلغ مابقی ساالنه مالیات کسر از پس اینکه نیز توجه قابل. کنند ارسال مالتا به سال در یورو 16،450 باید

 .شود گردانده

 جهت. یاشد نمی کار و کسب اجازه یا و کار اجازه داشتن  معنی به تنهایی به مالتا در دائم اقامت اجازه کار و کسب در فعالیت یا اشتغال(  3

 در. کند ارائه را درخواست این مالتا در ذیصالح مقامات طریق از جداگانه طور به باید متقاضی کار و کسب در فعالیت اجازه و کار اجازه گرفتن

 اضافه به غذا پز و پخت و تدارک بخش و تولید توریسم، امر در  خارجی های تخصص و ها ایده تشویق مالتا دولت  رسمی سیاست حاضر حال

 .است دیگر جالب انتخاب حق چندین
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 آدرس سفارت مالتا:

 6-8 پالک میرولی، کوچه میری، خیابان مقدسی، خیابان باهنر، خیابان نیاوران،: از همچنین دسترسی

  22750046 تلفن:

بار و هر بار به مدت دوسال تمدید  2های اخذ شده ابتدا به صورت یک ساله بوده که بعد از آن  الزم به ذکر است که تمامی اقامت

سال میتوان تابعیت  10شود..بعد از مدت پنج سال امکان اخذ اقامت دائم برای متقاضیان فراهم خواهد بود و بعد از گذشت  می

 کشور مالت را به دست آورد.

در امر اخذ   باشید شرکت مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر  با توجه به سابقه طوالنی اگر خواهان اخذ اقامت از این روش می

 اقامت مالت بهترین مشاوره را به شما میدهند،.

 ( 021)  22887812-13تلفن مشاوره :          

 

 

 

 


