
TRIBUTAÇÃO DE 
INVESTIDORES ANJO EM 

STARTUPS



Regulamentação do 
Investimento Anjo

Lei do Investimento
Anjo 

LC 155/2016
(alterou a LC 123/2006)

27 OUT 16 19 JUL 17

Regulamentação

IN RFB  
1.719/2017



Lei do Investimento Anjo
(Art. 61-A da LC nº 123/06)

Quais são os beneficiários? 

Microempresas e empresas de pequeno porte – não 
precisam estar no SIMPLES.

(ME – Receita Bruta anual até R$ 360 mil // EPP – Receita 
Bruta anual de até R$ 4.8 MM)

Quem são os Investidores Anjo?

Pessoa Física ou Jurídica que queiram incentivar as 
atividades de inovação e investimentos produtivos

� Fundos de Investimento poderão aportar capital como 
Investidores Anjo (art. 61-D da LC nº 123/06)

Qual a forma para o investimento? 

Contrato de Participação 

(vigência não superior a 7 anos)
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Lei do Investimento Anjo: 
Consequências

Direito de Preferência/Tag Along: Terá direito de preferência na compra de quotas e direito
de vender a sua participação nas mesmas condições de um sócio regular (Tag Along), em caso
de venda da empresa.

O valor investido não corresponderá ao capital da sociedade ou
receita para fins de tributação;
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Investidor Anjo

A atividade da empresa continuará a ser exercida pelos
sócios.

Empresa Investida

Proteção Societária: Não se tornará sócio, não terá qualquer direito de gerência ou voto na
administração da empresa e não responderá por qualquer dívida da empresa, em qualquer
hipótese;

Direito de venda da participação: Poderá vender a sua participação aos sócios da sociedade
investida ou a terceiros, com o consentimento dos sócios, salvo estipulação contratual em
sentido contrário;

Remuneração: Direito de receber remuneração por seus aportes pelo prazo máximo de 5 anos;

Resgate: Poderá resgatar o capital investido após dois anos do aporte;



Rendimentos do Investidor Anjo 
Tratamento Tributário (IN nº 1.719/17)

FORMA DE REMUNERAÇÃO
� Remuneração Anual: correspondente aos
resultados distribuídos, conforme contrato de
participação.

� Limite: não poderá exceder 50% dos lucros
auferidos pela sociedade investida naquele ano

TRIBUTAÇÃO REGRESSIVA: IRRF
(contratos de participação)

Considerados receita para fins tributários. Equiparação a um investimento de renda 
fixa: a cada pagamento há a incidência do IRRF  

22,5%

180 dias
(6 meses)

181 a 360 dias
(1 ano)

361 a 720 dias
(2 anos)

17,5% 15%20%

> 720 dias
(+ de 2 anos)



� No mínimo após 2 anos do aporte
� Limitado ao valor do aporte corrigido
por índice de inflação definido no contrato de
investimento.

Rendimentos do Investidor Anjo 
Tratamento Tributário (IN nº 1.719/17)

RESGATE
(contratos de participação)

Tributação do Resgate: Será considerada receita para fins tributários
a diferença positiva entre o valor do resgate e o valor do aporte.
Sujeita à incidência do IRRF, de acordo com as seguintes alíquotas
regressivas:

22,5%

180 dias
(6 meses)

181 a 360 dias
(1 ano)

361 a 720 dias
(2 anos)

17,5% 15%20%

> 720 dias
(+ de 2 anos)



Tributação Definitiva: para o investidor pessoa física ou
pessoa jurídica isenta ou optante pelo Simples; e

Rendimentos do Investidor Anjo 
Tratamento Tributário (IN nº 1.719/17)

Fundos de Investimento

Não haverá a incidência do IRRF quando o investidor
anjo for um Fundo de Investimento, uma vez que no resgate
de valores dos Fundos já haverá a incidência do IRRF.
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Tratamento do IRRF para o investidor

Antecipação do IR devido ao final do ano: para
investidor pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
presumido ou arbitrado.



� Sujeito à incidência do IRRF, nas mesmas alíquotas regressivas (22,5% a 15%) 
quando o investidor for pessoa física ou pessoa jurídica isenta ou optante pelo Simples; 
e

Rendimentos do Investidor Anjo 
Tratamento Tributário (IN nº 1.719/17)

Ganho de capital na Venda da Participação

valor de
Venda

valor do
aporte

Cálculo da Receita 
(para fins Tributários) -

� Considerada alienação (venda) qualquer forma de transmissão da 
propriedade, inclusive a cessão do contrato de participação.

� Não haverá a incidência do IRRF quando o investidor anjo for um Fundo de 
Investimento.

� Não haverá a incidência do IRRF quando o investidor for pessoa jurídica 
tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado (mas o valor será computado 
no cálculo do IRPJ do investidor à alíquota de 34%) 



Dúvidas

Os Investidores Anjo estão interessados em remuneração periódica?
A tributação dessa remuneração vai impactar futuros investimentos?

O que acontecerá com o contrato de participação se a empresa investida
deixar de ser ME e EPP?

A tributação da diferença positiva no resgate (correção monetária) vai
impactar futuros investimentos?

O que acontece em caso de conversão da participação em capital social?
(Vide entendimento da Receita Federal sobre o mútuo conversível: Solução de
Consulta COSIT 190/2015 – considera-se pagamento a conversão da dívida em
capital)
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