
 
GRAIKIJA 

- Birželio 6-10 d. vyks tarptautinė laivybos paroda „Posidonia“, kuri kas dvejus metus vyksta 

Atėnuose ir yra didžiausia Graikijos laivybos pramonės ir tarptautinio transporto ekspertų 

susitikimo vieta. Nacionaliniai ir tarptautiniai parodos dalyviai pristato naujausias laivų rinkos 

naujoves, o nuo 2014 m. taip pat pristato atsargines dalis, valčių priedus ir visas su laivybos 

sektoriumi susijusias paslaugas. 

- Pelno mokestis bus sumažintas nuo 24 proc. iki 22 proc., 2019 m. jau buvo sumažintas nuo 

28 proc. iki 24 proc. Be to, susijungiančioms įmonėms trejus metus bus taikomas sumažintas 

15,5 proc. tarifas. Pelno mokesčio užstatas bus sumažintas nuo 100 proc. iki 80 proc. 

- Graikijos verslo ir mažmeninės prekybos asociacijos (HRBA) atlikto tyrimo duomenimis, 

elektroninės prekybos veikla Graikijoje 2021 metais pasiekė rekordines 14 mlrd. EUR 

pajamas. Mažiausiai 15 000 Graikijos įmonių turi savo skaitmeninio pardavimo kanalą, o 

kelios elektroninės parduotuvės fiksuoja didesnius nei 10 mln. EUR metinius pardavimus. 

Daugiausiai internetu perkami viešbučiai/bilietai (45 proc.), elektros prietaisai/elektronika – 

34 proc., drabužiai – 20 proc., žaislai/kosmetika – 17 proc., asmeninės priežiūros prekės ir 

baldai - 13 proc. 

- Mokesčių administracija pradėjo naudoti duomenis, surinktus iš naujai įdiegtos internetinės 

buhalterinės apskaitos sistemos, kad padėtų išplėsti patikrinimus ir kovoti su mokesčių, ypač 

pridėtinės vertės mokesčio, slėpimu. Tikimasi, kad patobulinus PVM reikalavimų laikymąsi, 

per metus bus gauta papildomai 1 mlrd. EUR, o padidinus kryžminį patikrinimą turėtų būti 

gauta papildomai 500 mln. EUR dėl išaiškintų paslėptų pajamų. 

- Remiantis Europos Sąjungoje suderintu „Eurostat“ infliacijos lygiu, 2021 m. gruodžio mėn. 

Graikijoje kainos pakilo 4,4 proc., lyginant su 4 proc. lapkritį. 

- Eurostat duomenimis, 2021 m. lapkritį Graikijoje nedarbo lygis buvo 13,4 proc. Nedarbo lygis 

euro zonoje ir visoje Europos Sąjungoje per mėnesį sumažėjo iki 7,2 proc. ir 6,5 proc. 

Graikijoje užfiksuotas aukščiausias jaunimo nedarbo lygis (39,1 proc. 2021 m. lapkritį). 

Darbo ministerija sieks sumažinti jaunimo nedarbo lygį, įvesdama 570 EUR subsidijuojamą 

grynąjį atlyginimą už pirmuosius šešis darbo mėnesius 18-29 metų amžiaus asmenims. 

Tikimasi, kad 2022 m. programa bus naudinga maždaug 40 000 jaunų žmonių. 

- Graikija vėliau šiais metais antrą kartą padidins minimalų atlyginimą, nes didėjanti infliacija 

neigiamai veikia vartotojų pajamas. Vyriausybė nuo metų pradžios minimalų mėnesinį bruto 

atlyginimą padidino maždaug 2 proc. – iki 663 EUR. Antrasis minimalaus mėnesinio 

atlyginimo didinimas bus įgyvendintas nuo gegužės 1 d. 

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Graikijoje informaciją. 

 


