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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 5 października 2021 r. 

Proponowane zmiany przepisów 
dotyczących poboru dochodów 
UE są obiecujące, ale nie idą 
wystarczająco daleko  
Ostatnia istotna reforma systemu finansowania budżetu Unii Europejskiej miała miejsce 
w 1988 r. Zaproponowane niedawno zmiany sposobu poboru dochodów UE, które mają 
zapewnić równe warunki dla wszystkich państw członkowskich, stanowią krok w dobrym 
kierunku, lecz wciąż istnieją możliwości wprowadzenia dalszych usprawnień – taki zasadniczy 
wniosek płynie z opublikowanej dzisiaj opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
w sprawie reformy procedur poboru dochodów UE. 
 
Tradycyjne zasoby własne (TZW), zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto (DNB) 
państw członkowskich oraz zasoby własne oparte na VAT stanowią trzy główne źródła dochodów 
zasilających budżet UE. W 2021 r. przeprowadzono reformę systemu finansowania UE, 
wprowadzając pewne zmiany w przepisach dotyczących dwóch z powyższych źródeł dochodów 
(TZW oraz zasobów własnych opartych na VAT). Ustanowiono również nowy rodzaj zasobów 
własnych opartych na niepoddawanych recyklingowi odpadach opakowaniowych z tworzyw 
sztucznych. Podstawę systemu poboru dochodów UE stanowi rozporządzenie o udostępnianiu 
zasobów własnych, do którego Komisja Europejska zaproponowała szereg zmian. Europejski 
Trybunał Obrachunkowy przyjmuje z zadowoleniem niektóre spośród tych propozycji, ale zwraca 
też uwagę na pewne obszary we wniosku ustawodawczym obarczone wadami. 
 
– Niektóre z proponowanych modyfikacji dotyczących źródeł dochodów UE mają solidne 
uzasadnienie – stwierdził Marek Opioła, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
odpowiedzialny za tę opinię. – Zmiany dotyczące sposobu udostępniania UE zasobów własnych 
zapewnią państwom członkowskim większą przewidywalność, a ponadto pomogą zmniejszyć 
obciążenie administracyjne po stronie Komisji Europejskiej. Natomiast inne propozycje nie są aż 
tak obiecujące. Przykładowo proponowane procedury rozstrzygania sporów różnią się po części od 
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zasad określonych w innych obowiązujących przepisach, co może zwiększyć złożoność systemu 
zasobów własnych oraz niekorzystnie wpłynąć na pewność prawa. 
 
Trybunał zwraca również uwagę, że proponowane przepisy w sprawie zarządzania nieściągalnymi 
kwotami nie doprowadzą do uproszczenia systemu. Ponadto nie wykazano, że zmiany te będą 
skutkować zwiększeniem efektywności poboru dochodów. W niektórych przypadkach – na 
przykład w odniesieniu do zmian w zarządzaniu środkami finansowymi – po prostu brak jest 
wystarczających danych, które pozwoliłyby ocenić, ile korzyści przyniosą nowe przepisy. 
 
Ogólnie rzecz biorąc, z zadowoleniem należy przyjąć proponowane zmiany w sposobie  
postępowania w przypadku opóźnień w płatnościach po stronie państw członkowskich. Jak 
zauważają kontrolerzy Trybunału, prawdopodobnie przyczynią się one do wzrostu efektywności, 
choć będą dotyczyć stosunkowo niewielkiej liczby przypadków w skali roku. Trybunał odnotowuje 
ponadto, że objęcie dotychczasowym górnym limitem odsetek za opóźnienia w płatnościach także 
przeszłych przypadków może skutkować korzyściami finansowymi dla kilku państw członkowskich.   
 
Trybunał wskazał w opinii, w jaki sposób można poprawić przedstawione zmiany przepisów. 
Sugeruje, by w odniesieniu do spraw dotyczących zasobów własnych ustanowiono jednolitą 
procedurę przeglądu w ramach unijnego systemu rozstrzygania sporów z państwami 
członkowskimi. Ponadto proponuje, by prawodawcy ponownie rozważyli wprowadzenie ogólnego 
terminu na usunięcie należności nieściągalnych z rachunków TZW.  
 
Wreszcie Trybunał wyraża ubolewanie w związku z tym, że we wniosku ustawodawczym mającym 
na celu zmianę rozporządzenia o udostępnianiu zasobów własnych nie przeprowadzono ogólnej 
konsolidacji wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących mechanizmów poboru dochodów  
w UE. Taki krok pozwoliłby uprościć system i uczynić go bardziej przejrzystym. 

Informacje ogólne  

Opinia Trybunału nr 2/2021 jest dostępna na stronie internetowej Trybunału w języku angielskim. 
Pozostałe wersje językowe zostaną opublikowane wkrótce. Europejski Trybunał Obrachunkowy 
miał również wkład w negocjacje ustawodawcze dotyczące nowego systemu finansowania UE, 
publikując w 2018 r. opinię w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu 
zasobów własnych Unii Europejskiej, a w 2020 r. opinię dotyczącą projektu rozporządzenia 
mającego na celu uproszczenie metody obliczania zasobów opartych na VAT w ramach systemu 
finansowania UE.  
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