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Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 39937/2021 

ΦΕΚ 1415/Β/9-4-2021 

 

Όροι και προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου - φυσικού 

προσώπου ως «επενδυτικού αγγέλου» (a investor investor) σε νεοφυή 

επιχείρηση ή νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) για την εφαρμογή του άρθρου 70Α 

του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 

του ν. 4712/2020 (Α' 146). 

 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1.Τις διατάξεις: 

 

α) του άρθρου 49 «Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους» του ν. 

4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής 

δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη 

διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση 

θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου 

και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (Α' 146), ως προσθήκη στο άρθρο 70Α του ν. 

4172/2013 (Α' 167), 

 

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 

(Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 

4622/2019 (Α' 133), γ) του π.δ. 81/2019 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- 

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 

Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α'119), δ) του 

π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και 

μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α' 3), 

 

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),όπως διορθώθηκε (Α' 126) 

και ισχύει, 

 



 

 
Σελίδα 2 από 8  

στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 

Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123) και 

ιδίως του άρθρου 1 αυτού, 

 

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), 

όπως ισχύει, η) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων» (Α' 31), θ) της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 (Β' 2901) 

απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 

Υφυπουργών», ι) της υπό στοιχεία Υ3/20.01.2020 απόφασης του 

Πρωθυπουργού: «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β' 48/2020), 

 

ια) της υπ' αρ. 48/01.08.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β' 3100), ιβ) της υπό 

στοιχεία ΥΠΟΙΚ 339/18.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 

Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 

 

2.Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 

 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4712/2020 (Α' 146). 

 

4.Την υπ' αρ. 85490/10.08.2020 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: 

«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. 

 

5.Τις διατάξεις του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας», με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 

(ΕΕ) 2015/849 και καταργήθηκαν οι διατάξεις του ν. 3691/2008. 

 

6.Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α'94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 

του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν. 
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7.Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/ 23.10.2020 απόφαση του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β'4738), όπως ισχύει. 

 

8.Την υπ' αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, 

την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 

 

9.Τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, άρθρα 1 έως 72 του ν. 

4172/2013 (Α' 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

10.Τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, άρθρα 1 έως 73 του ν. 

4174/2013 (Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

11.Την ανάγκη προσδιορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για τον 

χαρακτηρισμό - φυσικού προσώπου ως επενδυτή σε νεοφυή επιχείρηση ή σε 

νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), του τρόπου, του χρόνου και των 

χαρακτηριστικών της εισφοράς του κεφαλαίου, της διαδικασίας έκπτωσης από το 

φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων, καθώς και κάθε άλλου σχετικού 

θέματος. 

 

12.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,  

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :  
 

Άρθρο 1 

 

Σκοπός 

 

Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον 

χαρακτηρισμό φυσικού προσώπου ως "επενδυτικού αγγέλου" σε νεοφυή 

επιχείρηση ή σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), ο τρόπος, ο χρόνος και τα 
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χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το 

φορολογητέο εισόδημα του "επενδυτικού αγγέλου», καθώς και κάθε άλλο 

σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), 

όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4712/2020. 

 

Άρθρο 2 

 

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 εγ-

γραφής 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.elevateg reece.gov.g r 

 

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 «ElevateGreece» κατά τον χρόνο εισφοράς του κεφαλαίου. 

 

Επενδυτικός Άγγελος/«Αngel 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 πενήντα 

(50) τοις εκατό (%) 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 
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πραγματοποιήθηκε η εισφορά. 

 

 Άρθρο 3 

 

Όρια επενδυόμενων κεφαλαίων - Τρόπος εισφοράς αυτών 

 

1.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 τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά φορολογικό 

έτος, οι οποίες δύναται να διενεργηθούν σε έως τρεις/3, κατά μέγιστο αριθμό, 

διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρώ ανά επιχείρηση. 

 

2.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. 

 

3.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 

Ελλάδας και αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από το σχετικό παραστατικό 

της τράπεζας. 

 

4.Η εισφορά κεφαλαίου δηλώνεται από τη νεοφυή επιχείρηση στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα «Elevate Greece» με την υποβολή των στοιχείων που αποδεικνύουν 

την πραγματοποίησή της και αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας. 

 

5.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 παρούσας η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το 

τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευσή της. 
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Άρθρο 4 

 

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. Τα δικαιολογητικά έγγραφα 

που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της εισφοράς είναι τα αναφερόμενα στο 

παράρτημα της παρούσας. Σε περίπτωση που η εισφορά κεφαλαίου 

ολοκληρωθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η 

καταβολή, η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα πραγματοποιείται στο 

φορολογικό έτος που αυτή ολοκληρώθηκε. 

 

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής επιστροφής του κεφαλαίου που καταβλήθηκε 

κατά τα ανωτέρω αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε για την εν γένει ανάπτυξη της 

επιχείρησης και για το οποίο έτυχαν εφαρμογής οι διατάξεις του παρόντος, ο 

επενδυτικός άγγελος, και για το φορολογικό έτος εντός του οποίου έτυχε του 

φορολογικού πλεονεκτήματος, οφείλει να υποβάλει σχετική τροποιητική δήλωση 

διαγράφοντας μερικά ή ολικά, κατά περίπτωση, το ποσό της εισφοράς 

κεφαλαίου. Εφ' όσον για τον ανα- φερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο λόγο η 

τροποποιητική δήλωση υποβληθεί μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου από 

τη Φορολογική Διοίκηση, δεν επιβάλλεται το αναφερόμενο στο επόμενο άρθρο 

πρόστιμο. 

 

 Άρθρο 5 

 

Επιβολή προστίμου 

 

Η Α.Α.Δ.Ε. διενεργεί ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης των 

προβλεπόμενων από την παρούσα 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 
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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. 

Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του ν. 

4174/2013 (ΚΦΔ). Σε περίπτωση αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 63 του ΚΦΔ. 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Έγγραφα που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της εισφοράς ή την 

επιστροφή του κεφαλαίου: 

 

1.Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της νεοφυούς επιχείρησης, σχετικά με τη 

διενεργηθείσα αύξηση κεφαλαίου, τα στοιχεία του «επενδυτικού αγγέλου», το 

ποσό και τον χρόνο εισφοράς από τον "επενδυτικό άγγελο", τον αριθμό και την 

ονομαστική αξία των τίτλων που απέκτησε, και το τυχόν αντίστοιχο ποσό 

σχηματισθέντος αποθεματικού υπέρ το άρτιο. 

 

2.Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της νεοφυούς επιχείρησης για την αύξηση 

του κεφαλαίου στην οποία θα αναφέρεται ο σκοπός αυτής. 

 

3.Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί καταχώρησης της απόφασης αύξησης κεφαλαίου 

σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία αύξησης 

κεφαλαίου. 

 

4.Το παραστατικό του τραπεζικού ιδρύματος που εκδόθηκε για την κατάθεση 

του εισφερόμενου κεφαλαίου. 

 

5.Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ της πιστοποίησης καταβολής της αύξησης ή αντίγραφο 

της σχετικής καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που 

ρυθμίζουν τη διαδικασία αύξησης κεφαλαίου. 

 

6.Σε περίπτωση επιστροφής κεφαλαίου, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από τα 

οποία προκύπτει το ποσό επιστροφής κεφαλαίου που αναλογεί σε έκαστο 

επενδυτικό άγγελο. 
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Έναρξη ισχύος 

 

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για χρηματικά ποσά που καταβάλλονται 

από την 29η Ιουλίου 2020 και μετά, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4712/2020. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 5 Απριλίου 2021 


