
ES VALSTYBIŲ PARAMA VERSLUI 

   Siekdamos pagelbėti verslui dėl išaugusių energijos kainų, ES valstybės narės ėmėsi/planuoja imtis 

atitinkamų priemonių. Trumpa šių priemonių apžvalga: 

• Čekijos Respublika – 1) PVM energijai sumažintas iki 0 proc. už 2021 m. lapkričio ir 

gruodžio mėn.; 2) Padidinta socialinio būsto pašalpa; 3) Siekdama padėti verslininkams, 

Vyriausybė patvirtino Nacionalinio plėtros banko programos „Garantija 2015–2023“ 

pratęsimą nauju produktu „Priverstinis energijos tiekėjo keitimas“. 

• Estija – 1) Nuo 2021 m. spalio iki 2021 m. gruodžio mėn. įmonėms buvo kompensuota 50 

proc. elektros ir dujų tinklų paslaugų mokesčio; 2) Nuo 2022 metų sausio iki kovo įmonėms 

bus visiškai kompensuojamas tinklo mokestis; 3) Vyriausybė suteiks 50 mln. eurų paskolų 

garantijų įmonėms, kurios dėl aukštų energijos kainų susiduria su laikinomis likvidumo 

problemomis. 

• Vengrija - Vyriausybė išplėtė teisę teikti universaliąsias elektros energijos paslaugas, 

įtraukdama tam tikras mažas ir vidutines įmones (MVĮ). Ši priemonė Vyriausybės nutarimu 

buvo įgyvendinta 2021 m. gruodžio 2 d. 

• Italija – 1) Dujų rinkos atžvilgiu – sumažinti bendrieji sisteminiai mokesčiai (atsisakant 

konkrečių dedamųjų) ir PVM iki 5 proc. visam suvartojimui civiliniam ir pramoniniam 

naudojimui; 2) Elektros rinkos atžvilgiu – visiškai panaikinti bendrieji sisteminiai mokesčiai 

buitiniams vartotojams ir smulkiam žemos įtampos verslui (iki 16,5 KW); 3) socialinių priedų 

turėtojams – papildomų socialinių priedų įvedimas elektros energijos sektoriaus vartotojams, 

esant ekonominei ir fizinei sunkiai situacijai, o dujų sektoriaus vartotojams – tik esant 

ekonominiams sunkumams. 

• Rumunija – 1) Suteikiama kompensacija už tokį sunaudotos energijos kiekį: 300 kwh/mėn – 

1500 kWh elektros energijos visam laikotarpiui (2021 m. lapkričio mėn. – 2022 m. kovo mėn.) 

ir ekvivalentas kWh 1000 m3 gamtinių dujų už tą patį laikotarpį; 2) Elektros ir gamtinių dujų 

kainos yra ribojamos pagal šias kainas: galutinės gamtinių dujų kainos yra 0,37 lėjos/kW, o 

elektros energijos – 1 lėja/kWh. 3) MVĮ gali pasinaudoti atleidimu nuo tam tikrų reguliuojamų 

tarifų vertės mokėjimo. 

• Ispanija - Vyriausybė įsipareigojo iki 2021 m. pabaigos sumažinti galutinę vartotojų sąskaitą. 

Šis tikslas nebuvo pasiektas, nepaisant 2021 m. rugsėjo viduryje patvirtinto karališkojo 

dekreto įstatymo, kuriame yra daugybė vartotojų ir įmonių palengvinimo priemonių: 1) 

Sumažinti specialųjį elektros mokestį nuo 5,11 proc. iki 0,5 proc. Šis mokestis turi įtakos 

visiems namų ūkiams ir įmonėms; 2) Atleisti energijos gamintojus nuo mokesčio už 

pagamintos elektros energijos vertę, kuris paprastai apmokestinamas 7 proc. nuo visos 

pagamintos energijos vertės, mokėjimo. 3) Išleisti papildomus 900 mln. EUR iš aukcionų, kad 

iš dalies padengti energijos gamybos sąnaudas; 4) Nustatyti gyvybiškai būtiną minimalų 

energijos tiekimą, kuris draustų elektros tiekimo įmonėms per artimiausius 6 mėnesius 

nutraukti energijos tiekimą namų ūkiams; 5) Nustatyti ribą, pagal kurią dujų, naudojamų 

kombinuotame mišinyje, kaina padidės ne daugiau kaip 4,6 proc.; 6) Toliau reguliuoti 

hidroelektrinės energijos gamybą, siekiant išvengti netinkamo užtvankų valdymo; 7) Sukurti 

lygiagrečią energijos skirstytojams ir stambiems vartotojams atvirą aukciono rinką, kurioje 

energijos gamintojai turės parduoti likusias elektros rinkoje neparduotas energijos dalis; 8) 

Sumažinti energijos gamintojų pajamas, gautas iš energijos šaltinių, kurie nėra dujiniai, dėl 

priemokos visam energijos paskirstymui už CO2 emisiją. 

 



Ispanijos energijos gamintojai atvirai prieštaraudami vyriausybei išreiškė nepritarimą šioms 

priemonėms, įskaitant apeliacijas administraciniais kanalais. Prieš taikant šį priemonių 

paketą, Ispanijos vyriausybė iki 2021 m. pabaigos jau buvo sumažinusi elektros energijai 

taikomą PVM nuo 21 proc. iki 10 proc. 

2021 m. gruodžio 21 d. Ispanijos vyriausybė paskelbė, kad rugsėjį priimtos priemonės (taip 

pat ir PVM sumažinimas) bus tęsiamos bent iki 2022 m. kovo 31 d. Šios priemonės gali būti 

pratęstos iki 2022 m. balandžio arba gegužės mėn. 


