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Register lodí na Malte je v súčasnosti najväčší register v Európe a siedmy najväčší na
svete s počtom registrovaných plavidiel 1150 s tonážou vyše 50 miliónov ton.
Register Európskej Únie – Lode , ktoré sa plavia pod Maltskou vlajkou majú právo
k pobrežnej plavbe v rámci Bezpečnostnej zóny EU, sú akreditovane registrované ,
a zahrnuté do databáz Bieleho registra , ktorý je súčasťou Memoranda o kontrole
námorných lodí (MOU) v Paríži pre Štátnu kontrolu prístavov.
Využiteľnosť všetkých IMO obchodných dohôd a EU nariadení. Malta je taktiež
signatárom väčšiny medzinárodných dohovorov.
Plavidlá môžu byť registrované na meno legálne založených právnických osôb alebo
subjektov, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, alebo na meno obyvateľa Európskej
únie
Žiadne obmedzenia týkajúce sa národnosti kapitánov, dôstojníkov alebo členov lodnej
posádky
Vysoko konkurenčné poplatky za registráciu a údržbu, „ daň/poplatok z tonáže“ lode so
zľavami na nové plavidlá a zľava na príplatky na plavidlá nad 15 rokov
Registrácia systémom 24/7 na Maltskom úrade pre námornú prepravu(MMA)
Využitie atraktívnych daňových zliav pre majiteľov lodí, prevádzkovateľov a nájomcov
plavidiel
Možnosť registrácie rôznych typov plavidiel, vrátane super jácht a plavidiel vo výstavbe
Doplnkové služby, ponúkané Maltou: zásobovanie a uskladnenie plavidiel, odťahová
služba. výstavba lodí, oprava lodeníc, moderné možnosti námornej prepravy, linkové
plavby zaoceánskych lodí, medzinárodné jachtárke prístavy, obľúbený bezcolný prístav
a ropný terminál, vysoká úroveň prípravy námorných dôstojníkov a známa námornícka
škola.

Ekonomické výhody
•
•
•
•
•
•
•
•

Systém zdaňovania, ktorý je výhodnejší pre majiteľov jácht
Nízke poplatky pre založenie a registráciu spoločností
Zachovanie dôverných informácií o užívateľovi výhod
Žiadne obmedzenia alebo zdaňovanie predaja alebo prevodu akcií spoločnosti , ktorá je
vlastníkom Maltskej lode
Žiadne obmedzenia alebo zdaňovanie predaja alebo prenájmu plavidla registrovaného
na Malte
Žiadne obchodné obmedzenia a zvýhodnené zaobchádzanie s Maltskými plavidlami
v určitých prístavoch
Žiadne skryté poplatky a poplatky za kontrolu plavidiel
Od roku 2006 je Zákonník o obchodných lodiach rozšírený o rovnaké výhody pre
komerčné jachty ako aj pre obchodné lode na Malte.
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Veľmi atraktívna schéma lízingu pre nadobudnutie jachty v dĺžke maximum 3 roky
financovania (36 mesiacov) a minimálna zostatková hodnota určená vo výške 1% zo
základnej ceny
Pre komerčné jachty platí, že ich hodnota je oslobodená od DPH a tovar nakúpený za
účelom ich údržby je odpočítateľnou daňovou položkou
Krátkodobé oslobodenie od platieb DPH pri prenajímaní komerčných jácht
Bezcolný dovoz komerčných jácht do EU cez Maltskú republiku

SPÔSOBILOSŤ PRE REGISTRÁCIU
Všetky typy plavidiel, od dovolenkových jácht až po ropné plošiny, vrátane plavidiel vo
výstavbe, sa môžu registrovať ,medzi inými, za podmienky, že sú absolútnym vlastníctvom
založenej právnickej osoby alebo subjektu, bez ohľadu na ich národnosť, alebo sú vlastníctvom
občanov Európskej únie.

POSTUP PRI REGISTRÁCII
Existujú dva spôsoby registrácie plavidla pod Maltskou vlajkou, a to :
• Uvedením registrovaného sprostredkovateľa/agenta na Malte: alebo
• Spoluprácou so spoločnosťou sídliacou na Malte a registráciou plavidla na jej meno.

Dočasná registrácia
Plavidlo je najprv registrované pod Maltskou vlajkou dočasne , a to po dobu 6 mesiacov (s
možnosťou predĺženia na ďalšie obdobie alebo obdobia, ktoré súhrnne neprekročia ďalších 6
mesiacov) počas ktorých sa musia zariadiť všetky potrebné dokumenty na úrade pre
registráciu.
Požiadavky pre dočasnú registráciu sú:
•
•
•
•
•
•

Žiadosť o registráciu, podaná majiteľom alebo oprávneným zástupcom (POA- musí byť
doložená plná moc) v prípade potreby, žiadosť o prevedenie zmeny v názve plavidla
Oprávnenie pre užívanie Maltskej lode a v prípade právnických osôb, výpis z
obchodného registra
V prípade majiteľa, ktorý nie je rezidentom na Malte, dohoda so sprostredkovateľom,
ktorý je rezidentom
Kde sa vyžaduje, vyhotovená kópia Medzinárodného osvedčenia o tonáži danej lode
Čestné prehlásenie o vlastníctve lode, vyhotovené buď vlastníkom alebo oprávneným
zástupcom priamo pred úradníkom na úrade pre registráciu
Dokument o spôsobilosti k námornej plavbe; v prípade obchodných lodí je to potvrdenie
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o klasifikácii plavidla vydané akreditovanou spoločnosťou a údaje o technickom stave
lode, v súlade s medzinárodnými predpismi ISM
Kde sa vyžaduje, žiadosť na úrad pre oprávnenie príslušnej klasifikačnej spoločnosti na
vydanie certifikátov pre spoločnosť a plavidlo
Vyhlásenie o Dohovore o Medzinárodnej práci na mori (DMLC)- časť 1
Kde sa vyžaduje, žiadosť o osvedčenie pre minimálne bezpečné obsadenie
Platby za vstupné registračné poplatky a ročná daň z tonáže lodí
Žiadosť o licenciu na lodné rádiové vysielanie

Trvalá registrácia
Požiadavky pre trvalú registráciu sú:
•

•
•

•
•
•

•

Ak súčasný majiteľ loď odkúpil, musí byť doložený fakturačný alebo akýkoľvek iný
dokument o predaji, na základe ktorého bolo plavidlo prevedené na súčasného
žiadateľa, prípadne v mene žiadateľa vyhotovený certifikát o stavbe lode
Kde sa vyžaduje, certifikát o zrušení registrácie lode vydané na úrade, kde bolo plavidlo
registrované naposledy
V prípade lodí riadiacich sa dohovorom SOLAS, predložená kópia najnovšej Správy
o priebežnej/dočasnej registrácii lodí, vydaná úradom, kde bola vystavená lodná
dokumentácia naposledy
Osvedčenie o prehliadke lode a kópia Medzinárodného Certifikátu o tonáži lodi vydané
akreditovaným lodným inšpektorom
Dôkaz, že plavidlo bolo označené a pomenované v súlade s právnymi predpismi
Ak nie sú k dispozícii všetky platné zmluvné certifikáty a nie sú predložené na úrad pre
registráciu, pre jachtu bude vydané osvedčenie z registra bez povolenia prevádzkovania
( non-operational)
Na certifikát vydaný z Maltskej databázy registra plavidiel sa vzťahuje ročné predĺženie
vždy k výročiu prvej registrácie plavidla.

Registrácia prenajatých lodí bez posádky
•

•

Zákony Maltskej republiky umožňujú registráciu prenajatých zahraničných lodí bez
posádky pod Maltskou vlajkou , ako aj registráciu prenajatých Maltských lodí bez
posádky pod cudzokrajnou vlajkou. Hlavným princípom prispôsobenia legislatívy pre
námornú plavbu je kompatibilita oboch registrov, a vzťahuje sa na záležitosti týkajúce
sa názvu lodí, hypotekárneho zaťaženia a bremien zahrnutých v základnom registri,
zatiaľ čo prevádzkovanie plavidiel spadá pod jurisdikciu registra prenajatých lodí.
V rámci uvedeného, lode bez posádky prenajaté a registrované na Malte majú rovnaké
práva a výsady, ako aj povinnosti ako ostatné lode registrované na Malte.
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Registrácia prenajatej lode bez posádky bude mať platnosť na obdobie trvania nájomnej
zmluvy, alebo po dobu uplynutia platnosti zápisu v príslušnom registri, podľa toho, ktoré
obdobie je kratšie, v žiadnom prípade však nie po dobu presahujúcu dva roky, a až
potom môže byť registrácia predĺžená.

Lode vo výstavbe
Plavidlá v procese výstavby alebo zariaďovania môžu byť registrované pod Maltskou vlajkou
v prípade, ak vyhovujú požiadavkám obhliadky technického stavu a bezpečnosti lode už
postavenej. Tiež sa vyžaduje vlastnícky list , ale registrácia bude pozastavená v prípade ak je
staviteľmi ovplyvnená dodávka služieb pre majiteľa , pokiaľ výstavba nie je dokončená alebo
pokiaľ nie je prevedené odovzdanie/ kolaudácia lode. Ak majú byť plavidlá klasifikované ako
obchodné lode, musia byť postavené pod dohľadom autorizovanej spoločnosti.

Registrácia obchodných jácht
•

•
•
•
•
•

•

•

Za jachtu ,registrovanú pre komerčné účely, sa považuje jachta s dĺžkou 15 metrov
a viac, ale nepresahujúca hrubú tonáž lode 3000 ton, ktorá neprepravuje kontajnery,
prepravuje nie viac ako 12 pasažierov a je prevádzkovaná majiteľom lode alebo
právnickou osobou, ktorá je vlastníkom jachty pre komerčné účely.
Nasledujúce triedenie jácht slúži na registráciu pre komerčné účely:
Jachty pre komerčné účely majú dĺžku viac ako 15 metrov, ale maximálne 24 metrov
Super jachty pre komerčné účely, ktoré majú dĺžku nad 24 metrov ale nepresahujú
hrubú tonáž lode 500 ton
Super jachty pre komerčné účely, ktoré majú dĺžku nad 24 metrov a presahujú hrubú
tonáž lode 500 ton, nie však hrubú tonáž 3000 ton
Registrácia jácht, či už pre súkromné alebo komerčné účely je veľmi jednoduchý
a priamy proces s upraveným poradím predkladania dokumentov. Najprv musia byť
jachty registrované pod Maltskou vlajkou dočasne, po dobu 6 mesiacov (s možnosťou
predĺženia na ďalšie obdobie , ktoré súhrnne neprekročí ďalších 6 mesiacov) počas
ktorého musia byť zriadené všetky potrebné dokumenty o plavidle.
Od roku 2006 legislatíva na Malte umožňuje registráciu komerčne využívaných jácht
a super jácht pre komerčné účely prostredníctvom Úradu pre námornú dopravu na
Malte,, ktorá vydala Zbierku zákonov o obchodných lodiach na Malte.
Zbierka zákonov o obchodných lodiach bola vypracovaná v súlade s medzinárodnými
nariadeniami a ostatnými priemyselnými štandardmi a zohľadňuje aj malé jachty
a super jachty s dĺžkou presahujúcou 24 metrov a hrubou tonážou lode do 3000 ton.
Zákonník umožňuje majiteľom super jácht registrovať svoje jachty pod Maltskou vlajkou
a ako plavidlo pre komerčné účely sa ich jachty stávajú predmetom ročného
zdaňovania z hodnoty lodnej tonáže namiesto toho, aby boli predmetom dani z príjmu.

05

www.companymaster.eu • info@companymaster.eu • Phone: +357 24022485

Registrácia plavidiel na Malte
Výhody - dôvody

HYPOTÉKY
Registrácia, prevod práv, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v rámci hypotéky sa prevádzajú
hneď po predložení relevantných dokumentov na registri námorných lodí.

MEDZINÁRODNÉ DOHOVORY
Malta prijala všetky hlavné medzinárodné dohovory týkajúce sa námornej prepravy. Loď , ktorá
sa plaví pod Maltskou vlajkou, musí vždy preukázať platný certifikát o technickom
stave( obhliadka, tonáž a zmluvné osvedčenia) vydané v mene vlády Maltskej republiky
autorizovanou spoločnosťou.
Zoznam autorizovaných spoločností:
Úrad americkej námornej dopravy, Kancelária Veritas, Čínska Spoločnosť pre klasifikáciu lodí,
ClassNK, DNV-GL, Kórejský úrad pre registráciu lodí, Lloydov úrad pre registráciu lodí, Poľský
úrad pre registráciu lodí, Taliansky úrad pre registráciu lodí , Ruský úrad pre registráciu
námornej dopravy a lodí.

Materiál je preložený z anglického originálu, neprešiel žiadnou jazykovou úpravou, za chyby sa ospravedlňujeme.

Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať mailom alebo na nasledovných číslach:
Slovensko: +421 915 607800
Cyprus: +357 24022485
Odmietnutie zodpovednosti: Stanoviská, názory a rozbory obsiahnuté v tejto brožúre majú výlučne informatívny charakter
a netvoria precedens na rozhodovanie v danej oblasti. Obsah brožúry sa nemôže považovať za poradenstvo, ani za
relevantné stanovisko v daňových otázkach alebo v právnych veciach a nesmiete sa na ňu spoliehať, keď budete prijímať
rozhodnutia alebo riešiť sporné otázky. Konkrétne prípady vždy konzultujte s príslušným poradcom alebo s právnikom.
Dátum vydania dokumentu: marec 2017
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