
País Incentivos Impostos Outros

Alemanha
1. redução do IVA para 7%. 

2. redução do imposto s/combustíveis em 30cents.

Criação de fundos de garantia pública (€68 mil milhões para suportar as empresas 

de utilities e em dificuldades)

Aústria €500 cheque por cidadão

1. Limitação do preço do gás                                                                                                        

Emprego:                                                                                                                                        

2. Os Empregadores que venham a decidir pagar aos seus empregados um bónus 

de compensação (até €3000) este está isento de todas as contribuições para a 

segurança social devidas pelo empregado e às suas próprias expensas, bem como 

outros impostos, contribuições e contribuições devidas sobre o salário, no limite de 

3.000€, e até 6.000€ para as empresas que tenham criado regime de participação 

nos lucros ou de assiduidade. 

3. Para empresas com 20 a 249 empregados a isenção de contribuições patronais 

aplicadas às horas extraordinárias (e horas adicionais para empregados a tempo 

parcial) trabalhadas pelos empregados. Adicionalmente, para os trabalhadores, a 

remuneração associada ao desempenho destas horas extraordinárias e adicionais 

também está isenta de imposto sobre o rendimento num limite anual aumentado 

para 7.500€ (contra 5.000€ até agora). 

4. Os trabalhadores independentes beneficiarão uma redução permanente das suas 

contribuições para a segurança social. Essa redução chegará a aproximadamente € 

550 por ano, para uma renda de um salário mínimo. Os trabalhadores 

independentes que auferem rendimentos inferiores ou iguais ao SMIC deixarão de 

pagar contribuições. 

5. Atribuição de linha de crédito à companhia de energia Wien Energy de €2 000 

million

Bélgica
1. Redução IVA de 21% para 6%; 

2. Redução em 17,5% por litro do preço dos combustíveis; 

3. extensão tarifa social energia

1. Imposição de limites às subidas na fatura da eletricidade; 

2. cheque 'energia' no montante de €100 por cidadão; 

3. Proibição de alterações contratuais unilaterais; 

Bulgária
Compensação às empresas de 80% custo da energia 

acima de €102 MWh, mas não mais do que 30% do seu 

preço médio mensal

Taxa sobre os lucros extraordinários do setor da energia Desconto de preço do combustível de 13% por litro

Chipre Redução do IVA de 19%para 5% Absorção da subida de preço da energia (25% do aumento)

Croácia Redução do IVA de 25%para 13% Contenção do preço dos combustívesi (9,6% eletricidade e 20% gás )

Dinamarca
Criação de uma linha de crédito  com garantia pública 

para custear a subida dos preços da energia e um delay 

de pagamento dessa subida em 5 anos.

Eslovénia Taxa sobre os lucros extraordinários do setor da energia

Espanha  

Taxa sobre lucros extraordinários do setor da energia e banca;

 Redução do IVA para 5%; 

Imposição de limites às subidas na fatura da eletricidade

Combustíveis e Transportes:  

20 cêntimos por litro. O Estado contribuiria com 15 cêntimos por litro e as 

companhias petrolíferas com os restantes cinco cêntimos. Redução de 20% do 

preço da gasolina.   

Redução dos passes mensais de transporte coletivo em 20% Medidas "one-off": 

€ 200 para quem ganha menos de €14 000/ano (e não receba outros benefícios). 

15% aumento dos benefícios fiscais

Finlândia
Empréstimos com garantia pública para suportar  as 

empresas de utilities e agricultura com problemas (€10 

mil milhões)

1. Aumento da dedução fiscal de despesas em €1400. 

2.Isenção temporária de IMI para edificios agrícolas e logística

Eletricidade e Gás: 

Criação de um fundo de emergência de 10 mil milhões de euros para ajudar as 

empresas energéticas.

França €100 cheque por cidadão Redução do imposto sobre a eletricidade em 50cents por litro

1. Preços do gás congelados ao nível do registado no final de 2022 e o aumento da 

eletricidade limitada a um máximo anual de 4%. Pagar metade dos custos adicionais 

de energia para todas as empresas cujas despesas com eletricidade representem 

pelo menos 3% da sua faturação.                                                                                                                                                                                                                 

Emprego:                                                                                                                                        

1. Os empregadores que venham a decidir pagar aos seus empregados um bónus 

de compensação, este está isento de todas as contribuições para a segurança social 

devidas pelo empregado e às suas próprias expensas, bem como outros impostos, 

contribuições e contribuições devidas sobre o salário, no limite de 3.000€, e até 

6.000€ para as empresas que tenham criado regime de participação nos lucros ou 

de assiduidade.

2. Para empresas com 20 a 249 empregados a isenção de contribuições patronais 

aplicadas às horas extraordinárias (e horas adicionais para empregados a tempo 

parcial) trabalhadas pelos empregados. Adicionalmente, para os trabalhadores, a 

remuneração associada ao desempenho destas horas extraordinárias e adicionais 

também está isenta de imposto sobre o rendimento num limite anual aumentado 

para 7.500€ (contra 5.000€ até agora). 

3. Os trabalhadores independentes beneficiarão uma redução permanente das suas 

contribuições para a segurança social. Essa redução chegará a aproximadamente € 

550 por ano, para uma renda de um salário mínimo. Os trabalhadores 

independentes que auferem rendimentos inferiores ou iguais ao SMIC deixarão de 

pagar contribuições.   

Arrendamento: 

A reavaliação das rendas comerciais também foi limitada a 3,5% por um ano para 

arrendamentos celebrados com pequenas e médias empresas.

Grécia
Eletricidade e Gás: 

As PME vão receber um subsídio equivalente a 89% do 

aumento dos custos  e os agricultores até 90%.

Hungria
1. Imposição de limites às subidas no combustível (€1.30 por litro); 

2. Apoio direto às empresas por setores (€62 mil agricultura; €75mil aquacultura; 

€500 mil outros setores

Irlanda €200 cheque por cidadão Devolução de 30% do imposto sobre eletricidade

Itália
1. Taxa sobre lucros extraordinários do setor da energia redução do 

IVA para 5%.

 2. Redução do imposto s/combustíveis em 30cents/litro.

Tax credits para investimentos em ativos intangíveis (50%) e formação (70% 

pequenas empresas e 50% médias empresas)

Letónia
Linha de empréstimo com garantia pública (€442 milhões) 

para custear o aumento do custos de energia 

Luxemburgo
Linha de empréstimo com garantia pública (ate 90%; €500 

milhões) para custear o aumento do custos de energia 
 Tax credit s/combustíveis em 7,5cents/litro.

Países Baixos €800 cheque por cidadão
1. Redução do IVA de 21%para 9%; 

2. redução imposto sobre petróleo em 21%

PLANOS EXTRAORDINÁRIOS DE APOIO ÀS EMPRESAS

Medidas Internacionais
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PLANOS EXTRAORDINÁRIOS DE APOIO ÀS EMPRESAS

Medidas Internacionais

Polónia
Subsídios aos investimento em bombas de calor e 

eficiência enérgetica (30%)

Redução do IVA de 23%para 8%. Gás, alimentação e fertilizantes IVA 

a 0%
Imposição de limites às subidas na fatura da eletricidade

Reino Unido £400 cheque por cidadão Taxa sobre os lucros extraordinários do setor da energia

República Checa
1. Linha de emprestimo com garantia pública para custear 

o aumento do custos de energia; 

2. Cheque de €650 por cidadão

Isenção de imposto IVA sobre eletricidade e gás

Roménia Taxa sobre os lucros extraordinários do setor da energia
Eletricidade e Gás: 

Imposição de limites às subidas na fatura da electricidade

Suécia
Empréstimos com garantia pública para suportar  as 

empresas de utilities e do setor agrícola com problemas 

Eletricidade e Gás: 

Disponibilização de fundos de garantias para os comercializadores de energia 

enfrentarem a volatilidade do sector. Fornecer cerca de 23 mil milhões de euro em 

garantias de crédito às empresas de energia, assegurando uma almofada financeira 

que permita aos comerciantes continuarem a comprar e vender eletricidade, 

impedindo-os de entrar em incumprimento técnico 


