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Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη 
ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε 
τα κυριότερα σημεία της νέας απόφασης αναφορικά με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φυσικού προσώπου ως «επενδυτικού 
αγγέλου» (angel investor).  
Με τη νέα απόφαση Α.39937/9.4.2021 το Υπουργείο Οικονομικών καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον 
χαρακτηρισμό φυσικού προσώπου ως “επενδυτικού αγγέλου” (angel investor) σε νεοφυή επιχείρηση ή σε νεοφυείς επιχειρήσεις 
(startups), ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο 
εισόδημα του «επενδυτικού αγγέλου», καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. 

Ορισμοί 

— Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate
Greece»: Μητρώο που τηρείται από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο οποίο 
εγγράφονται επιχειρήσεις μέσω της διαδικασίας που 
ορίζεται με την υπ’αρ. 85490/10.08.2020 κοινή 
απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση στη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού 
Μητρώου Νεοφυών, Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις 
εγγραφής και κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων 
στο ως άνω Μητρώο» (Β’ 3668), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο κατάλογος των 
εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μητρώο της 
Γ.Γ.Ε.Κ. γνωστοποιείται και επικαιροποιείται με 
αποφάσεις τμηματικής εγγραφής και διαγραφής του 
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας και είναι 
προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή, μέσω της 
πλατφόρμας www.elevategreece.gov.gr. 

— Νεοφυής Επιχείρηση: Κάθε Ανώνυμη Εταιρεία
(ΑΕ), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και 
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) που έχει την 
έδρα της στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένη στο 
Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 
«Elevate Greece» κατά τον χρόνο εισφοράς του 
κεφαλαίου.  

— Επενδυτικός Άγγελος/«Angel Investor»: Ο
φορολογούμενος φυσικό πρόσωπο, φορολογικός 
κάτοικος Ελλάδας ή εξωτερικού, κάτοχος Ελληνικού 
ΑΦΜ, ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε 
νεοφυείς επιχειρήσεις με στόχο την εν γένει 
ανάπτυξή τους, με τον προβλεπόμενο από τις 
διατάξεις της παρούσας τρόπο. 

— Εισφορά κεφαλαίου: Η εισφορά σε χρήμα του
επενδυτικού αγγέλου, η οποία πραγματοποιείται 
αποκλειστικά μέσω τραπεζικής κατάθεσης. 

— Δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο 
εισόδημα: Ποσό ίσο με το 50% του ποσού της 
εισφοράς κεφαλαίου του επενδυτικού αγγέλου σε 
νεοφυή ή νεοφυείς επιχειρήσεις, εκπίπτει αναλογικά 
ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του 
φορολογικού έτους εντός του οποίου 
πραγματοποιήθηκε η εισφορά. 

Όρια επενδυόμενων κεφαλαίων – Τρόπος 
Εισφοράς Αυτών 

— Ο «επενδυτικός άγγελος» μπορεί να τύχει του
δικαιώματος έκπτωσης από το φορολογητέο του 
εισόδημα για εισφορές κεφαλαίου σε νεοφυείς 
επιχειρήσεις μέχρι του συνολικού ποσού των 
ΕΥΡΩ 300 000 ανά φορολογικό έτος, οι οποίες 
δύναται να διενεργηθούν σε έως τρεις (3), κατά 
μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις 
και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 100 000 ανά 
επιχείρηση. 

— Η εισφορά κεφαλαίου σε νεοφυή επιχείρηση
πραγματοποιείται μέσω αύξησης του μετοχικού ή 
εταιρικού της κεφαλαίου με την έκδοση νέων 
μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, αντίστοιχα, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις που 
ρυθμίζουν τη διαδικασία αύξησης κεφαλαίου των ΑΕ, 
ΕΠΕ και ΙΚΕ. 

— Η καταβολή του χρηματικού ποσού που προορίζεται
για την εισφορά κεφαλαίου πραγματοποιείται μέσω 
μεταφοράς από τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο 
«Επενδυτικός Άγγελος» στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό, σε εταιρικό λογαριασμό της νεοφυούς 
επιχείρησης που διατηρεί σε τραπεζικό ίδρυμα της 
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Ελλάδας και αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο 
από το σχετικό παραστατικό της τράπεζας. 

— Η εισφορά κεφαλαίου δηλώνεται από τη νεοφυή 
επιχείρηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«Elevate Greece» με την υποβολή των στοιχείων 
που αποδεικνύουν την πραγματοποίησή της  τα 
οποία αναφέρονται στο παράρτημα της απόφασης. 

— Η δήλωση στην ως άνω πλατφόρμα υποβάλλεται 
μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την 
ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της 
πιστοποίησης της καταβολής της αύξησης 
κεφαλαίου και περιέχει την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. 
της νεοφυούς επιχείρησης, το επώνυμο, το όνομα, το 
πατρώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του «επενδυτικού 
αγγέλου», το ποσό της εισφοράς κεφαλαίου και την 
ημερομηνία καταβολής του. Ειδικά για εισφορές 
κεφαλαίου για τις οποίες η πιστοποίηση της 
καταβολής της αύξησης κεφαλαίου έχει καταχωρηθεί 
στο Γ.Ε.ΜΗ., μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης η 
δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου 
μήνα από τη δημοσίευσή της. 

Διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο 
εισόδημα 

— Η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 
«Επενδυτικού Αγγέλου» πραγματοποιείται με 
την αναγραφή του ποσού της εισφοράς 
κεφαλαίου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
του φορολογικού έτους στο οποίο αυτό 
καταβλήθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για τον τύπο και 
το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών προσώπων με την 
προϋπόθεση η πραγματοποίηση της εισφοράς 
κεφαλαίου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος για το έτος αυτό. 

Επιβολή προστίμου 

— Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
διενεργεί ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης 
των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των 
«επενδυτικών αγγέλων» και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, και ειδικότερα προκειμένου να 
διαπιστώσει αν η εισφορά κεφαλαίου έχει γίνει μόνο 
για την απόκτηση του φορολογικού πλεονεκτήματος 
και την αποφυγή της φορολογικής υποχρέωσης από 
τον επενδυτικό άγγελο και όχι για την εν γένει 
ανάπτυξη της επιχείρησης. Εφόσον αποδειχθεί, μετά 
τη διενέργεια ελέγχου, ότι η εισφορά του κεφαλαίου 
έχει γίνει με σκοπό την απόκτηση φορολογικού 
πλεονεκτήματος, επιβάλλεται πρόστιμο στο φυσικό 
πρόσωπο «Επενδυτικό Άγγελο» ίσο με το ύψος του 
οφέλους που επιδίωξε να αποκομίσει από την 
εισφορά του κεφαλαίου στη νεοφυή επιχείρηση.  

Παράρτημα 

— Στο παράρτημα της σχετικής απόφασης ορίζονται
ρητά τα έγγραφα που αποδεικνύουν την 
πραγματοποίηση της εισφοράς ή την επιστροφή του 
κεφαλαίου. 

Έναρξη ισχύος 

— Οι διατάξεις της απόφασης ισχύουν για χρηματικά
ποσά που καταβάλλονται από την 29η Ιουλίου 2020 
και μετά. 

Επικοινωνία 

Γεωργία Σταματέλου 
Γενική Διευθύντρια,  
Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών 

T: + 30 21 60 62 227 
E: gstamatelou@kpmg.gr 

Περισσότερες πληροφορίες 

kpmg.com/socialmedia 

H παρούσα έκδοση έχει σκοπό να παράσχει στον αναγνώστη 
γενική ενημέρωση επί των αναφερομένων θεμάτων. Καμία 
ενέργεια δεν πρέπει να γίνει χωρίς προηγουμένως να ληφθεί 
κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή που θα στηρίζεται στα 
πραγματικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης. 
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