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Κατόπιν υπογραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 39937/2021, δυνάμει της
οποίας καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, ο χρόνος και τα
χαρακτηριστικά της εισφοράς κεφαλαίου για τον χαρακτηρισμό ενός
φορολογούμενου - φυσικού προσώπου ως «Επενδυτικού Αγγέλου – Angel
Investor»  και της ενεργοποίηση ουσιαστικά του κινήτρου της φοροαπαλλαγής για
ιδιώτες που επενδύουν σε νεοφυείς (startup) εταιρείες, το οποίο
θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 49 του Νόμου 4712/2020, ο Επενδυτικός Άγγελος
κατέστη πλέον δικαιούμενος έκπτωσης από το φορολογητέο του εισόδημα που
ισούται με το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου που διέθεσε σε τέτοιες
νεοφυείς εταιρείες.
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 Ως Επενδυτικοί Άγγελοι (Angel Investors) χαρακτηρίζονται άτομα που ασχολούνται
με νεοφυείς επιχειρήσεις και οι προαναφερόμενες διατάξεις παρέχουν πλέον
ισχυρό φορολογικό κίνητρο και σημαντική φορολογική ελάφρυνση στον ιδιώτη
επενδυτή και στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Στη πράξη οι startupers μπορούν να
συγκεντρώσουν κεφάλαια από ιδιώτες ώστε να εφαρμόσουν το επιχειρηματικό τους
σχέδιο.

Ειδικότερα ο Άγγελος Επενδυτής είναι ένας έμπειρος επενδυτής ή ομάδα
επενδυτών που επενδύουν τα δικά τους κεφάλαια τα οποία μπορούν να κυμαίνονται
από 20.000 έως περίπου 100.000 ευρώ. Στη πράξη βέβαια το εκάστοτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο (επενδυτής) έχει τη δυνατότητα να επενδύσει ποσό έως 100.000
ευρώ ανά νεοφυή επιχείρηση και έως τρεις ανά έτος, δηλ. έως 300.000 ευρώ ανά
έτος.

Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία Επενδυτικών Αγγέλων, οι επονομαζόμενοι
ΥπερΕπενδυτικοί Άγγελοι «Super Angel Investors» οι οποίοι έχουν την δυνατότητα
να επενδύσουν έως και 1.000.000 ευρώ. 

Επιπλέον αυτών, υπάρχουν και οι Venture Capitalists (Funds) που στην πράξη
αποτελούν εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου με σημαντικό κεφάλαιο και
συνήθως επενδύουν σε προηγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις και τις βοηθούν
οικονομικά να κλιμακωθούν και να αναπτυχθούν στην αγορά, αναλαμβάνοντας το
σχετικό ρίσκο. 
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Αρχικά ο φυσικός επενδυτής πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικώς μια
νέα εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών
Επιχειρήσεων (Start-ups Companies) «Elevate Greece». Στην
πλατφόρμα www.elevategreece.gov.gr μπορεί να φανεί εάν μια
εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο. Πρέπει να σημειωθεί ότι
στο μητρώο μπορούν να εγγραφούν μόνο κεφαλαιουχικές
εταιρείες. Αυτές είναι για παράδειγμα η A.E., η Ε.Π.Ε. και η Ι.Κ.Ε.

Ο «Άγγελος Επενδύσεων» μπορεί να δικαιούται μείωση φόρου
από τα εισοδήματά του για κεφαλαιακές εισφορές σε νεοφυείς
επιχειρήσεις μέχρι του συνολικού ποσού των τριακοσίων χιλιάδων
(300.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος, κατά τα ως άνω.

H Επενδυτική Διαδικασία

Η εισφορά κεφαλαίου σε μια νεοφυή επιχείρηση πραγματοποιείται
μέσω αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου της. 

Η καταβολή των χρημάτων πρέπει να λαμβάνει χώρα αποκλειστικά
μέσω τράπεζας και να αποδεικνύεται από το σχετικό παραστατικό.

Η δήλωση της εισφοράς του κεφαλαίου από την νεοσύστατη
εταιρεία γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Elevate Greece»
με την υποβολή των στοιχείων που αποδεικνύουν την
πραγματοποίησή της.

Η προθεσμία δήλωσης - βεβαίωσης καταβολής της αύξησης
κεφαλαίου στην παραπάνω πλατφόρμα, η οποία σημειωτέον
πρέπει να περιέχει το όνομα της νεοφυούς εταιρείας, το επώνυμο,
το όνομα, το πατρώνυμο και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του
«επενδυτικού αγγέλου», το ποσό της εισφοράς κεφαλαίου και την
ημερομηνία της καταβολής, πρέπει να υποβληθεί μέχρι το τέλος
του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

Η περικοπή του φόρου εισοδήματος γίνεται το έτος κατά το
οποίο καταβλήθηκε το κεφάλαιο δηλώνοντας το ποσό στη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος του προσώπου.



Η διαφάνεια, η συμμόρφωση και η καθαρότητα των συναλλαγών αποτελεί
θεμελιώδη υποχρέωση όλων όσων αποφασίσουν να εμπλακούν με την συμμετοχή
τους στα προαναφερόμενα επενδυτικά σχήματα, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) διενεργεί ανά τακτά χρονικά
διαστήματα ελέγχους προς διακρίβωση του εάν η εισφορά κεφαλαίου έλαβε χώρα
προσχηματικώς προς απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος και αποφυγής της
φορολογικής υποχρέωσης από τον επενδυτικό άγγελο και όχι για την εν γένει
ανάπτυξη της επιχείρησης με απειλή μάλιστα επιβολής προστίμων ισόποσων με τα
ποσά της παροχής που επιδίωξε να λάβει ο επενδυτής από την εισφορά κεφαλαίου
στην νεοφυή επιχείρηση. 
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