   jest połączeniem doświadczenia zawodowego osób
zarządzających oraz zapału i chęci pracowników firmy. To jedna z wiodących firm
w zakresie rynku nieruchomości. Wieloletnia obecność   
na rynku nieruchomości, skuteczność, liczne sukcesy są podstawą i gwarancją najwyższej
jakości usług.
Budujemy trwałe relacje oraz staramy się zrozumieć, przewidzieć i zaspokoić potrzeby
naszych klientów. Miarą naszego sukcesu jest praca zespołowa. Gdy zachodzi potrzeba
nawiązujemy współpracę z ekspertami z innych dziedzin biznesu. Dzielimy się swoją
wiedzą i udostępniamy informacje, które pomagają innym w podjęciu decyzji.
Profesjonalnie i zgodnie z planem dążymy do wyznaczonego celu, który jest tożsamy z
celem Naszych klientów.

   wykonuje badania rynku nieruchomości w bardzo szerokim
zakresie. Firma posiada doświadczenie w zakresie wycen, w tym także wycen
przedsiębiorstw i nieruchomości nietypowych.
   to lider w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości.
Pomożemy Ciocenić sytuację każdej oferty inwestycyjnej na krajowym rynku
nieruchomości oraz narynkach zagranicznych, w miejscach gdzie współpracujemy
z naszymi partnerami. Specjaliści    sprawdzą zapisy księgi
wieczystej, zweryfikują tytuł prawny do nieruchomości, sprawdzą jej przeznaczenie
w miejscowym planiezagospodarowania przestrzennego oraz zidentyfikują potencjał
nieruchomości, ale również wszystkie zagrożenia. Przeprowadzą również wnikliwe
badanie rynkui pomogą w zakresie zdobycia finansowania potencjalnej inwestycji.

   zajmuje się również pośrednictwem na rynku
nieruchomości posiadając wieloletnie doświadczenie.

Dlaczego warto żyć na Malcie
Malta i Gozo są czarującymi, pełnymi uroku wyspami, położonymi w samym centrum Morza
Śródziemnego. Posiadają bardzo dobry i łatwy dostęp do wielu europejskich miast.
Zapytasz dlaczego Malta? Ten kto raz tam był zawsze będzie chciał tam wrócić. Oto
dlaczego:

cały rok piękna pogoda,

bardzo przyjaźni i gościnni mieszkańcy,

bardzo łatwa aklimatyzacja i integracja społeczna,

niski wskaźnik przestępczości, wyspy oceniane jako jedne z bezpieczniejszych,

angielski jako jeden z oficjalnych języków powoduje łatwość komunikowania,

w różnych innych językach, ze względu na korzenie Maltańczyków, również łatwo można
się porozumieć,

jako kraj Unii Europejskiej gwarantuje stabilność polityczną,

bardzo dobra prywatna i publiczna opieka zdrowotna,

dobrze przygotowane udogodnienia dla różnych grup wiekowych, w tym rozrywka,
opieka, kuchnie świata,

dobrze zorganizowana baza do uprawiania sportów tj. nurkowanie, żeglarstwo, wind
surfing,

przepiękna śródziemnomorska architektura,

wyspy otoczone są czystą wodą Morza Śródziemnomorskiego oraz piaszczystymi
plażami,

świetne szkolnictwo oparte na brytyjskich doświadczeniach,

niskie koszty utrzymania oraz szeroka gama ofert zakupu i wynajęcia nieruchomości w
różnych cenach,

stabilny rynek nieruchomości, ze względu na unikatowe położenie, charakteryzujący się
pewnymi zyskami,

dostępne codzienne loty do głównych krajów europejskich, w tym do miast w Polsce w
czasie sezonu letniego

niskie podatki dla rezydentów.

Położenie i
charakterystyka
W skład Malty wchodzą wyspy: Malta, Gozo,
Comino oraz dwie niezamieszkane małe
wysepki. Malta położona jest na samym
środku Morza Śródziemnego ok. 93 km od
Sycylii i 290km od Północnej Afryki.
Powierzchnia Malty wynosi 246 km2 (dł. 27
km, szer. 14 km). Powierzchnia Gozo to 67
km2 (dł. 14 km, szer. 7 km). Malta ma
ukształtowanie pagórkowate z
charakterystycznym wybrzeżem i licznymi
przepięknymi, naturalnymi zatoczkami,
piaszczystymi plażami i skalistymi zboczami.
Populacja Malty obejmuje ok 404.000 osób.
Maltańczycy posiadają swoje korzenie w
wielu śródziemnomorskich narodach, co
spowodowało, że wiele różnych kultur
stworzyło międzynarodowy charakter ludzi
mieszkających na Malcie. Mieszkańcy są
zawszę gościnni i pozytywnie nastawieni do
turystów, których przybywa tutaj ok.
1.200.000 rocznie.
Językiem narodowym jest tutaj język
maltański, jednakże zarówno język maltański
jak i angielski są oficjalnymi językami
używanymi w tym kraju.
Malta jest członkiem Unii Europejskiej od 1
maja 2004 r., a od 1 stycznia 2008 r. walutą
rozliczeniowa na Malcie jest euro.

Klimat
Leży ona w strefie klimatycznej śródziemnomorskiej. Nie
występują tu ostre wiatry, mgły, śnieg czy mróz. Średnia
temperatura waha się od ok. 9°C w zimie do ok 30 °C
latem. Nasłonecznienie odpowiednio ok. 5:7 godzin zimą
i 11:12 godzin latem. Opady, przeważnie deszcz,
pojawiają się głównie w okresie zimy. Roczna suma
opadów to 583 mm.

Miesiąc
Sty
Lut
Mar Kwi Maj
Cze
Lip
Sie
Wrz Paź
Lis
Gru
Temperatura (ºC)
Max
15,1 15,3 16,5 18,8 23,1 27,4 30,2 30,6 27,8 23,8 20,0 16,6
Min
09,5 09,3 10,2 11,9 15,1 18,6 21,2 21,8 20,4 17,2 17,2 11,1
Opady (mm)
90,1 60,8 44,7
24
8,9
3,8
0,9
8,8 40,4 123,6 76,8 100,2
Godziny słoneczne
5,46 6,36 7,33 8,46 9,99 11,32 12,15 11,36
9 7,22
6,5
5,2
Temperatura morza (ºC)14,5 14,5 14,5 16,1 18,4 21,1 24,5 25,6
25 22,2 19,5 16,7

Czas lotów samolotowych na Maltę z innych krajów
Malta - Londyn 3,05 godz.
Malta - Frankfurt 2,35 godz.
Malta - Rzym 1,15 godz.
Malta - Amsterdam 3,05 godz.
Malta - Paryż 2,35 godz.
Malta - Kair 2,2 godz.
Malta – Polska (w sezonie latają samoloty do wybranych
miast Polski – ok. 2,5 godz.

Proces zakupu na Malcie
1. Informacje ogólne
Posiadamy pełną bazę nieruchomości dostępnych do sprzedaży na Malcie.
Znając Państwa wymagania, możemy przystąpić do procesu poszukiwania i wyboru najlepszej i
odpowiedniej dla Państwa nieruchomości. Zajmujemy się pełną obsługą tego procesu w Państwa
imieniu.

Kupno mieszkania na Malcie i Gozo jest niezwykle łatwe i bezpieczne. Gdy decyzja o nabyciu
nieruchomości została już podjęta, a ceny i warunki zostały uzgodnione, podpisywane jest
wstępne porozumienie między sprzedającym a kupującym. Umowa ta jest wiążąca obie strony do
zakupu / sprzedaży nieruchomości na zasadach i warunkach uzgodnionych.
Podpisanie końcowej umowy jest jednak zawsze obwarowane potwierdzeniem tytułu własności
oraz wydawaniem ważnych, związanych z umową, zezwoleń na zakup (w razie gdy jest to
potrzebne). Porozumienia i umowy są w języku angielskim.
Przy podpisaniu umowy przedwstępnej, kwotę równą 10% ceny, składa się u pośrednika lub
notariusza jako zadatek. Ta kaucja podlega zwrotowi na rzecz sprzedawcy, jeżeli nabywca nie
dokona końcowego przelewu bez odpowiedniego uzasadnienia prawnego.
Umowa jest zwykle ważna przez trzy miesiące od jej podpisania (termin przewidziany przez
prawo) lub w terminie uzgodnionym wzajemnie przez strony umowy. W okresie od momentu
podpisania umowy przedwstępnej do momentu podpisania ostatecznego aktu sprzedaży, notariusz
zatrudniony przez nabywcę przeprowadzać będzie niezbędne badania mające na celu
potwierdzenia tytułu własności, a także przedstawienie wniosku zakupu do Ministerstwa Finansów
(w sytuacji gdy jest to niezbędne).
Ostateczna umowa sprzedaży zawarta może być po wydaniu zezwolenia oraz gdy badania
potwierdziły bez zastrzeżeń tytuł własności. Umowa sprzedaży sporządzana jest przez
notariusza nabywcy.
Pozostała część ceny zakupu i opłata skarbowa (stemplowa) a także koszty sądowe ponoszone są
przy podpisaniu umowy, gdy prawo własności nieruchomość przekazywane jest nabywcy.
(1% opłaty skarbowej jest płatne w dniu podpisania umowy przedwstępnej).

2. Koszty związane z nabyciem nieruchomości:
• Prowizja przy zakupie - łącznie 5%
•Opłata skarbowa (ponoszona przez sprzedającego) – 5%
•Opłaty notarialne około 1%
•Wymagana rejestracja około ok. € 600
•Opłata Ministerstwa Finansów na Malcie ok. € 233

3. Warunki dla klientów, którzy nie są obywatelami Malty:
Osoby, które nie są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej mogą
nabywać nieruchomości po uzyskaniu stosownego pozwolenia (pozwolenia AIP) w
zakresie rozdziału 246 Praw Malty Ministerstwa Finansów, wyjątek stanowi
nabywanie nieruchomości zlokalizowanej w tzw. specjalnym obszarze
budowlanym.

4. Zakup dodatkowego miejsca zamieszkania (domy letniskowe)
Obywatele wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym obywatele Malty, którzy nie przebywają na Malcie w sposób ciągły
przez okres co najmniej pięciu lat, wymagają zezwolenia AIP w celu nabycia nieruchomej własności jako drugiej rezydencji tzw. domów
letniskowych.
Stosowne zezwolenia zostaną wydane zazwyczaj w ciągu 6 tygodni, pod następującymi warunkami:
a) wartość nieruchomości zakupionych musi być wyższa niż 110.000 € w przypadku apartamentów/ mieszkań dwupoziomowych i
183.500 € w przypadku domów. Wartości te są indeksowane, a tym samym podlegają corocznej rewizji.
b) nieruchomości wykorzystywane będą jedynie jako miejsce zamieszkania wnioskodawcy i jego rodziny. Warunek ten zostanie zniesiony
gdy wnioskodawca uzyska odpowiednie zezwolenie na wynajem nieruchomości.
Wyżej wymienione osoby mogą mieć tylko jedną nieruchomość na Malcie i Gozo (z wyjątkiem specjalnych obszarów budowlanych, gdzie
można kupić więcej niż jedną nieruchomość).
Gdy wnioskodawcy nabyli już nieruchomości na Malcie i chcą nabyć kolejną (po sprzedaniu pierwszej), mogą to zrobić po uzyskaniu
zgody Ministerstwa Finansów.
Wnioski o zezwolenie na nabycie innej nieruchomości są zwykle przychylnie rozpatrzone, a zgoda ta przyznawana jest pod warunkiem
sprzedaży pierwszej nieruchomości.

5. Nabycie nieruchomości na Malcie jako głównego miejsca zamieszkania:
Obywatele wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, posiadający zamieszkanie na
Malcie w sposób ciągły przez okres co najmniej pięciu lat (w dowolnym czasie poprzedzających
datę nabycia), mogą swobodnie nabywać więcej niż jedną nieruchomości bez konieczności
uzyskania zezwolenia AIP.
Obywatele UE, którzy nie mieszkali na Malcie przez co najmniej pięć lat, lecz mający zamiar nabyć
tu nieruchomości jako podstawowe miejsce zamieszkania (w celu pobytu na Malcie), nie wymagają
zezwolenia AIP, jak również nie wymagają zezwolenia na zakup nieruchomości dla celów
prowadzenia działalności gospodarczej lub świadczenie usług.

6. Specjalne obszary budowlane:

Obcokrajowcy (z UE i spoza UE) mogą zakupić dowolną liczbę jednostek mieszkalnych
znajdujących się w tzw. specjalnych obszarach budowlanych bez konieczności uzyskiwania pozwolenia
na AIP. Takie nabycia nie są objęte żadnym z wyżej wymienionych warunków.

7. Zakup nieruchomości przez firmy
Zrzeszenie osób, inne niż spółka handlowa, z siedzibą w/ i działających w państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą swobodnie
nabywać nieruchomości, które są wymagane do celów, dla których zostały powołane, tak długo, jak to jest bezpośrednio kontrolowane przez
obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy zamieszkiwali na Malcie nieprzerwanie przez pięć lat.
Spółka handlowa utworzona i działająca w państwie członkowskim Unii Europejskiej (w tym Malta) może swobodnie nabywać nieruchomości,
które są wymagane do celów, dla których została powołana tak długo, jak spółka jest kontrolowana przez co najmniej 75% jej kapitału
zakładowego posiadanego przez osobę (lub osoby), które są obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który (którzy)
zamieszkiwał na Malcie nieprzerwanie przez pięć lat. Wszelkie inne zrzeszenie osób będzie wymagało zezwolenia, które jest przyznawane
wyłącznie jeśli mienie jest potrzebne do projektu przemysłowego lub turystycznego lub jako wkład do rozwoju gospodarki Malty.
Zezwolenie może zostać odrzucone przypadku gdy dotyczy zakupu nieruchomości, która ma znaczenie historyczne.
Kredyty hipoteczne są dostępne dla nabywców nieruchomości we wszystkich bankach na Malcie. Przed przyznaniem kredytu sprawdzeniu
podlega status kredytowy odbiorcy (jego historia spłat kredytów).

Jak uzyskać status rezydenta podatkowego na Malcie
Na rezydenturę na Malcie można zdecydować się na warunkach regulaminu systemu rezydenckiego 2004 r. przez uzyskanie certyfikatu z
Departamentu Urzędu Skarbowego, które to świadectwo wydawane jest na czas nieokreślony, o ile spełnione zostaną w skali rocznej pewne
warunki. Posiadacze tego certyfikatu mogą zatem przebywać przez czas nieokreślony na Malcie oraz wjeżdżać i wyjeżdżać z Malty w razie
potrzeby bez konieczności jakichkolwiek innych formalności.
Aby kwalifikować się do programu, rezydenci muszą spełniać pewne kryteria.
Jednym z podstawowych kryteriów jest kryterium posiadania odpowiedniego majątku w tym państwie. Ma to służyć zapewnieniu nie tylko
formalnych, ale także i materialnych powiązań podatnika z daną jurysdykcją, co jest konieczne do uznania go za rezydenta podatkowego. Przy
czym dla uzyskania statusu rezydenta podatkowego nie jest konieczne równoczesne spełnienie warunku przebywania na terytorium danego
kraju przez co najmniej 183 dni w roku. Wystarczy spełnienie minimalnych finansowych kryteriów stawianych przez lokalne prawo. Aby
uzyskać status rezydenta podatkowego na Malcie, kandydat musi wykazać, że:
• posiada kapitał w wysokości co najmniej 349.000 Euro albo posiada roczny dochód nie niższy niż 23.000 Euro,
• może corocznie zdeponować na rachunku bankowym na Malcie kwotę 13.950 Euro oraz 2.300 Euro na każdą osobę zależną od siebie (np.
żonę, dzieci do lat 21).
Dodatkowo kandydat powinien nabyć na Malcie nieruchomość o wartości co najmniej :
Zakup apartamentu:

€ 70.000

Zakup domu:

€ 116.500

Wynajem mieszkania (domu):

€ 4.200 na miesiąc

Oprócz spełnienia wyżej określonych wymogów finansowych konieczne jest także przeprowadzenie procedury ubiegania się o przyznanie
statusu stałego rezydenta podatkowego danego kraju. Wymogi formalne są oczywiście szczegółowo określone przez prawo wewnętrzne
każdego kraju, jednakże w przypadku Malty wiele z tych wymogów jest takich samych, np. przedłożenie paszportu, aktu urodzenia oraz
innych danych osobowych kandydata i członków jego rodziny, którzy mają być także objęci statusem rezydenta podatkowego, zaświadczenia
o niekaralności, dokumentów potwierdzających status cywilny, a także zaświadczeń bankowych o posiadanych rachunkach bankowych i
środkach na nich zgromadzonych.

Pozostali rezydenci
Osoba może również podjąć pobyt na Malcie, deklarując swój zamiar w ciągu trzech miesięcy od przybycia na Maltę. Osoby, które
mieszkają na Malcie muszą wypełnić i złożyć formularz (UE lub spoza UE) w Zakładzie Imigracji w Komendzie Głównej Policji. Władze
lokalne wymagają od osób pochodzących z zagranicy udowodnienia, że posiadają wystarczające środki do życia na Malcie i nie będą
obciążeniem dla kraju.
Dana osoba może także stać się rezydentem Malty w związku z podjęciem pracy na Malcie. Cudzoziemiec podejmując się takiej pracy musi
uzyskać zgodę na zatrudnienie, które być złożone przez jego pracodawcę.

Pozostali rezydenci
Malta stała się częścią strefy Schengen w 2007 roku. Obywatele z poza UE mogą uzyskać jednolite pozwolenie na pobyt stały wydane na
podstawie posiadania statusu stałego rezydenta. W tym przypadku przyznaje to jej posiadaczowi możliwość podróżowania po całej strefie
Schengen bez konieczności posiadania wizy na co najmniej trzy miesiące.
W celu ubiegania się o jednolite pozwolenie na pobyt stały osoba musi mieć miejsce zamieszkania na Malcie.

Udogodnienia podatkowe
Stali rezydenci podlegają stałej stawce podatku dochodowego 15% z
minimalnym zobowiązaniem podatkowym w wysokości € 4200 po corocznej
podwójnej uldze podatkowej.
Podatek obliczany jest na podstawie przychodów i zysków kapitałowych
powstałych na Malcie (z działalności na Malcie) i na zagranicznym przychodzie
(wyłączając zyski kapitałowe) przekazywanym na Maltę.
Posiadacze stałego pozwolenia na zamieszkanie nie podlegają podatkowi od
dochodów, które uzyskali na świecie (poza Maltą). Zagraniczne źródła dochodu
są opodatkowane na Malcie tylko w przypadku, gdy zostały one otrzymane lub
przekazane na Maltę.
Przepisy maltańskiego prawa podatkowego dostarczają zwolnienia od
podwójnego opodatkowania, przez porozumienie o podwójnym
opodatkowaniu ze znaczną liczba krajów na całym świecie lub poprzez
jednostronne postanowienia.
Niektóre zagraniczne dochody przekazane na Maltę kwalifikują się na obniżoną stawkę podatku u źródła podatku zapłaconego za
granicą (dotyczy to zazwyczaj osób, odsetek i należności licencyjnych) lub jest zwolniona z zagranicznego podatku (dotyczy to
zazwyczaj prywatnych systemów emerytalnych oraz niektórych zysków kapitałowych).
Przepisy każdej poszczególnej umowy (traktatu międzynarodowego) zawartej przez Maltę muszą być jednak konsultowane w celu
potraktowania każdej pozycji przychodu w każdym konkretnym przypadku indywidualnie.
Wydanie świadectwa trwa zwykle około trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.
Minimalną kwotę podatku wnosi się w terminie trzydziestu dni od daty zatwierdzenia wniosku i jest ona zapisywana na poczet podatku
należnego za pierwszy rok zamieszkania. Posiadacz zezwolenia musi osiedlić się w ciągu 12 miesięcy od wydania wspomnianego
zezwolenia.

Opodatkowanie
Za osobę podlegającą obowiązkowi opodatkowania na Malcie w danym roku zwykle uważa się - rezydenta, jeżeli w danym roku, jego
pobyt na Malcie przekracza 183 dni.
Cudzoziemcy przebywający na Malcie, nie podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Opodatkowaniu podlegają oni tylko
od maltańskich źródeł dochodu oraz od niektórych zysków kapitałowych i zagranicznych źródeł dochodu w przypadku, gdy źródła te
są uzyskane w / lub przekazywane na Maltę.
Zyski kapitałowe pochodzące z zagranicznych źródeł nie są opodatkowane nawet jeśli są przekazana na Maltę.
Stosowane stawki podatku dochodowego, normalne stawki podatku dochodowego obowiązujących rezydentów, wynoszą jak poniżej:
Wspólne z małżonkiem:
•Pierwsze € 11.900 – bez podatku
•Kolejne € 9.300 – 15%
•Kolejne € 7.500 – 25%
•Reszta – 35%
Samodzielne:
•Pierwsze € 8.500 – bez podatku
•Kolejne € 6.000 – 15%
•Kolejne € 5.000 – 25%
•Reszta – 35%
Na Malcie nie funkcjonuje podatek od spadku. Jednakże w przypadku śmierci, beneficjent zobowiązany jest zapłacić 5% podatku od
wartości nieruchomej własności (nieruchomości), w chwili śmierci. Jeżeli nieruchomość jest wspólną własnością i jeden z małżonków
umiera, 5% podatek pobierany jest od połowy wartości nieruchomości.

Sprzedawanie nieruchomości
Nie ma ograniczeń dla właścicieli w zakresie sprzedaży swoich
nieruchomości za jakąkolwiek cenę. Cała cena sprzedaży, w tym
przychody ze sprzedaży z ruchomości, mogą być przeniesione zagranicę.
W takim jednak przypadku notariusz musi, przed
podpisaniem ostatecznego aktu sprzedaży, złożyć podanie o wydanie
zezwolenia przez lokalne organy podatkowe.

Podatek od zysków kapitałowych:
Podatek od zysków kapitałowych może zostać naliczony od sprzedaży nieruchomości.
Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w ciągu 7 lat od dnia nabycia, sprzedawca ma możliwość wybrać opodatkowanie
(1) podatek od zysków kapitałowych liczony na podstawie zrealizowanych zysków po uwzględnieniu kosztów zakupu i sprzedaży, jak również
ulepszenia wykonanego na nieruchomości lub
(2) ostateczny ekwiwalent podatkowy (podatek zryczałtowany) w wysokości 12% ceny sprzedaży nieruchomości.
Jeśli nieruchomość jest własnością sprzedawcy przez okres dłuższy niż 7 lat, podatek od zysków kapitałowych pobierany jest jako 12%
podatek od ceny sprzedaży nieruchomości.
Podatek od zysków kapitałowych nie jest pobierany, jeżeli sprzedawana nieruchomość była dla właściciela własnym miejscem zamieszkania
przez co najmniej 3 kolejne lat bezpośrednio poprzedzające datę przekazania i została opuszczona w terminie 12 miesięcy od opróżnienia
nieruchomości.
Podatek od zysków kapitałowych ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia (mortis causa) stanowi opłatę w wysokości 12%
od przekroczenia wartości przeniesienia własności wartości zakupu, podany w akcie Causa Mortis.
Jeśli nieruchomość została odziedziczona przed 25 listopada 1992 r., stawka podatku będzie wynosiła równowartość 7% wartości transferu.
W przypadku gdy zyski kapitałowe muszą być zapłacone można, za pomocą maltańskich doradców podatkowych, zwrócić się do Komisji
Krajowej Skarbu o obniżenie podatku należnego, poprzez złożenie odpowiedniego zeznania podatkowego (relative tax return) i szczegółowy
opis wszystkich wydatków poniesionych na nabycie i sprzedaż nieruchomości.

Rynek nieruchomości na Malcie
Apartamenty na Malcie
Koszt (€)
Powierzchnia

Zakup

Miesięczny
czynsz

Stopa zwrotu
(czynsz
roczny/ceny
zakupu)

CENA / m kw. (€)
Zakup

Miesięczny
czynsz

70 m. kw.

213 640

606

3,40%

3 052

8,65

120 m. kw.

325 200

733

2,71%

2 710

6,11

200 m. kw.

573 000

1 236

2,59%

2 865

6,18

Sliema, St. Julians and Swieqi, Portomaso, Tigne Point
Dane z 19 kwietnia 2010 r.
Źródło: Global Property Guide

Średnie ceny 1 m. kw dla apartamentów na Malcie w porównaniu do innych państw:
Monaco
Wielka Brytania
Rosja
Francja
Szwajcaria
Grecja
Luksemburg
Finlandia
Włochy
Irlandia
Dania
Czechy
Hiszpania
Andora
Holandia
Polska
Czarnogóra
Rumunia
Austria
Niemcy
Portugalia
Ukraina
Cypr
Słowenia
Malta
Republika Słowacka
Belgia
Litwa
Estonia
Turcja
Serbia
Chorwacja
Łotwa
Bułgaria
Węgry
Macedonia

€ 35.658
€ 14.421
€ 11.851
€ 9961
€ 7128
€ 6622
€ 6269
€ 5690
€ 5541
€ 5483
€ 4291
€ 4015
€ 3932
€ 3585
€ 3579
€ 3546
€ 3523
€ 3484
€ 3000
€ 2882
€ 2848
€ 2807
€ 2748
€ 2748
€ 2710
€ 2622
€ 2465
€ 2406
€ 2386
€ 2386
€ 2354
€ 2335
€ 2286
€ 1759
€ 1683
€ 1039

Średnia cena za metr kwadratowy
apartamentu 120 (m kw.) w oparciu
o badania przeprowadzone przez
Global Property Guide w miastach
(stolica lub miasto będące - centrum
finansowym, kluczowy rynek najmu)

Średnie stawki wynajmu apartamentów na Malcie w porównaniu do innych państw:

Średni czynsz najmu apartamentu
120 (m kw.) w oparciu o badania
przeprowadzone przez Global
Property Guide w miastach (stolica
lub miasto będące - centrum
finansowym, kluczowy rynek najmu)

Zmiany ceny domów w ostatnich latach:
zmiana ceny domów -zmiana% w stosunku do
roku poprzedniego
Lata/kwartały

Q1

2 010
1,20
2 009
-4,46
2 008
1,36
2 007
2,21
2 006
0,11
2 005
5,40
zmiana w % na kwartał

Źródło: Central Bank of Malta

Q2

Q3
-0,71
3,24
-1,01
0,94
3,83
0,66

Q4

0,53
-3,05
-2,53
-3,36
1,89

-0,54
-1,69
-0,51
0,51
1,39
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