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STIMULAREA INVESTITORILOR 
INDIVIDUALI-BUSINESS ANGELS

   
Persoanele fizice, denumite investitori individuali-business angels, pot beneficia de
facilit��i fiscale, ca urmare a dobândirii de p�r�i sociale prin investi�ii în microîntreprinderi
�i întreprinderi mici, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea
înfiin��rii �i dezvolt�rii întreprinderilor mici �i mijlocii, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, denumite în continuare societ��i, care întrunesc cumulativ urm�toarele condi�ii:
 a) sunt constituite ca societ��i cu r�spundere limitat� în condi�iile art. 2 din Legea
societ��ilor nr. 31/1990, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;
 b) sunt întreprinderi autonome în sensul Legii nr. 346/2004, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare;
 c) nu se afl� în incapacitate de plat� sau în stare de insolven�� ori în faliment �i nu a fost
deschis� procedura concordatului preventiv sau a lichid�rii societ��ii.

Nu se aplic� pentru investi�iile realizate în societ��i care desf��oar� activit��i în
urm�toarele domenii:
 a) bancar;
 b) asigur�ri �i reasigur�ri, al pie�ei de capital, intermedieri financiare, orice alte activit��i în
domeniul financiar;
 c) tranzac�ii imobiliare, închiriere active imobiliare, intermedieri în domeniul imobiliar,
dezvoltare imobiliar�;
 d) jocuri de noroc �i pariuri;
 e) produc�ie sau comercializare de o�el;
 f) produc�ie sau comercializare de c�rbune;
 g) construc�ii de nave maritime �i fluviale;
 h) produc�ie sau comercializare de armament, muni�ii, explozibili, tutun, alcool, substan�e
aflate sub control na�ional, plante, substan�e �i preparate stupefiante �i psihotrope;
  i) consultan�� în orice domeniu.

   

ÎN CE CONDI�II PERSOANELE FIZICE DENUMITE INVESTITORI INDIVIDUALI
BUSINESS ANGELS POT BENEFICIA DE FACILIT��ILE FISCALE?

Pentru a beneficia de facilit��ile fiscale, orice persoan� fizic� poate deveni investitor
individual-business angel, dac� îndepline�te cumulativ urm�toarele condi�ii:
    a) este o persoan� din afara societ��ii �i dobânde�te calitatea de asociat al acesteia
prin aportul s�u în numerar la capitalul social al societ��ii, rezultând emiterea de noi p�r�i
sociale în favoarea sa; investitorul individual-business angel va dobândi un num�r de
p�r�i sociale la societate la valoarea nominal� cu prim� de emisiune aferent� aportului
s�u, pl�tit� la data major�rii capitalului social;
    b) investe�te o sum� cuprins� între 3.000 de euro �i 200.000 de euro, echivalent lei
la cursul B�ncii Na�ionale a României din ziua efectu�rii opera�iunii în societatea al c�rei
asociat devine, prin dobândirea de p�r�i sociale; dobândirea p�r�ilor sociale are loc prin
majorare de capital social, iar suma investit� va fi pl�tit� prin intermediul sistemului
bancar
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CARE SUNT FACILIT��ILE FISCALE  DE CARE BENEFICIAZA
 INVESTITORII INDIVIDUALI BUSINESS ANGELS ?

� Scutirea de impozitul pe veniturile sub form� de dividende pentru o perioad� de 3 ani
din momentul dobândirii p�r�ilor sociale, pentru dividendele aferente p�r�ilor sociale
dobândite;

�  Scutirea de impozitul pentru câ�tigul stabilit conform art. 66 alin. (3) din Legea nr.
571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, dac� transferul p�r�ilor sociale are
loc dup� trecerea unui termen de cel pu�in 3 ani de la dobândire.

Obs:
* Valoarea total�, cumulat� a sumelor pentru care se aplic� facilit��ile nu poate dep��i

valoarea investi�iei efectuate de c�tre to�i investitorii individuali-business angels.
* Investitorul individual-business angel poate cesiona p�r�ile sociale într-o societate

închis� împreun� cu investi�ia acordat� societ��ii c�tre un alt investitor individual, care
la data dobândirii prin cesiune a drepturilor de participare, nu avea calitatea de asociat,
acesta din urm� beneficiind de toate facilit��ile fiscale acordate de prezenta lege
pentru investitorul individual-business angel. Termenele �i condi�iile stabilite de
prezenta lege se vor aplica noului investitor individual-business angel pentru restul
perioadei r�mase.

 
din România �i va fi înregistrat� în contabilitatea societ��ii, conform legii; aceste limite de
sume se aplic� cumulat, indiferent de num�rul investitorilor;
  c) investi�ia este efectuat� strict în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate al
societ��ii �i planului de afaceri pentru care investitorul individual-business angel va
investi;
  d) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal eliberat de autorit��ile competente la data
efectu�rii investi�iei;
  e) nu poate de�ine, ca urmare a investi�iei, în nume propriu sau prin persoane
interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societ��ii în cauz�;
   f) nu este incapabil� ori nu a fost condamnat� pentru infrac�iuni contra patrimoniului prin
nesocotirea încrederii, infrac�iuni de corup�ie, delapidare, infrac�iuni de fals în înscrisuri,
evaziune fiscal�, infrac�iuni prev�zute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea �i
sanc�ionarea sp�l�rii banilor, precum �i pentru instituirea unor m�suri de prevenire �i
combatere a finan��rii terorismului, republicat�, cu modific�rile ulterioare, sau pentru
infrac�iunile prev�zute de Legea nr. 31/1990, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare.
  Obs: Dac� mai multe persoane fizice devin investitori individuali-business angels
facilit��ile fiscale pot fi acordate pentru maximum 49% din capitalul social al
societ��ii în cauz�, propor�ional cu procentul p�r�ilor sociale de�inute.
   

 
  Aceste facilit��i fiscale se acord� dac� sunt îndeplinite, cumulativ, urm�toarele
condi�ii:
 a) investitorul individual-business angel nu înstr�ineaz� p�r�ile sociale înainte de
expirarea termenului de 3 ani de la data dobândirii acestora; în caz contrar, acesta
datoreaz� impozitul pe veniturile sub form� de dividende conform art. 67 alin. (1) din
Legea nr. 571/2003, aferent perioadei pentru care a fost acordat� facilitatea fiscal�
prev�zut� la art. 3 alin. (1), la care se adaug� accesorii potrivit legii, precum �i impozitul
pe veniturile din investi�ii conform art. 67 alin. (3) lit. b), aferent înstr�in�rii p�r�ilor sociale;
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 b) actul constitutiv al societ��ii, depus pentru sus�inerea cererii de înregistrare a major�rii
capitalului social prin emiterea de noi p�r�i sociale în registrul comer�ului, con�ine
urm�toarele clauze:
  - participarea la profit �i pierderi a asocia�ilor va deveni propor�ional� cu procentul
p�r�ilor sociale de�inute de fiecare asociat;
   - deciziile privind planul de afaceri �i renun�area la împ�r�irea profitului, aferente
investi�iei efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asocia�ilor;
 c) societatea �i asocia�ii nu utilizeaz� prima de emisiune la majorarea capitalului social �i
nu o repartizeaz� c�tre asocia�i, pe o durat� de 3 ani de la data înregistr�rii investitorului
individual-business angel la registrul comer�ului;
 d) societatea nu are datorii c�tre bugetul general consolidat la data cesion�rii p�r�ilor
sociale de c�tre investitorul individual-business angel.

* Investitorul individual-business angel, asocia�ii societ��ii �i societatea vor încheia un
acord de contribu�ie în care se men�ioneaz� obligatoriu majorarea de capital social
prin emiterea de p�r�i sociale �i prima de emisiune urmând s� îl înregistreze la registrul
comer�ului, conform legisla�iei în vigoare.

* În registrul comer�ului se face men�iunea despre statutul de investitor
individual-business angel, pe baza acordului de contribu�ie, care va fi ata�at la cererea
de înregistrare a major�rii de capital social �i emiterea de noi p�r�i sociale.

* Societatea va lua m�surile necesare pentru ob�inerea �i de�inerea de informa�ii
complete, clare �i actualizate, despre structura de�in�torilor p�r�ilor sociale, inclusiv a
investitorului individual-business angel, �i le va pune la dispozi�ia Oficiului Na�ional al
Registrului Comer�ului sau a altor autorit��i competente, conform prevederilor legale.

* Reprezentantul legal desemnat al societ��ii asigur� p�strarea, potrivit prevederilor
legii, într-o form� corespunz�toare a datelor de identitate ale de�in�torilor p�r�ilor
sociale, inclusiv ale investitorului individual-business angel, �i a înregistr�rilor tuturor
opera�iunilor financiare desf��urate de societate pe o perioad� de minimum 5 ani de la
data la care societatea �i-a încetat activitatea.

     BAZA LEGAL�:
 - Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels,
publicat� în MO nr. 382 din 2 iunie 2015 intr� în vigoare la 45 de zile de la data
public�rii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

M�surile de natura ajutorului de stat sau de minimis instituite de Legea nr. 120/2015
vor fi acordate în baza unei scheme de ajutor de stat sau de minimis elaborate de Ministerul
Energiei, Întreprinderilor Mici �i Mijlocii �i Mediului de Afaceri, cu respectarea prevederilor
legisla�iei na�ionale �i ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

           Material informativ elaborat la data de 26.06.2015
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