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Příjmy EU: nový návrh nevychází ze zcela spolehlivých předpokladů 
a je stále složitý, říkají auditoři 

Podle stanoviska, které dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr, zůstává navrhovaná reforma způsobu, kterým se 
financuje EU, složitá. Auditoři upozorňují na řadu problémů navrhované reformy a volají po změnách, které by 
zlepšily její fungování.  

Finanční prostředky vybírané od členských států do rozpočtu EU, označované jako tzv. vlastní zdroje, se od roku 
1988 dělí do tří hlavních kategorií: clo, daň z přidané hodnoty a podíl z hrubého národního důchodu (HND). 
Evropská komise navrhla tento systém v novém víceletém finančním rámci 2021–2027 změnit. 

Komise navrhuje ponechat clo, ale s nižším podílem vybraných částek, které si členské státy ponechávají jako 
náklady na výběr, zachovat příspěvek odvozený z HND jako významný zdroj příjmů a zjednodušit prvek založený 
na DPH. Na tyto tři vlastní zdroje by připadalo 87 % příjmů EU. Přibyly by také tři nové vlastní zdroje založené na 
novém daňovém režimu pro společnosti v EU, na evropském systému obchodování s emisemi a na 
nerecyklovaných plastových obalových odpadech. 

Komise dále navrhuje postupně zrušit současný systém oprav, které některé členské státy využívají, a zvýšit 
stropy pro příjmy, aby se vyrovnal dopad brexitu a začlenění Evropského rozvojového fondu do rozpočtu EU.  

„Financování EU nebylo již 30 let zásadně revidováno,“ uvedla členka Evropského účetního dvora odpovědná za 
stanovisko Eva Lindströmová. „Části návrhu pomohou systém zjednodušit, například zjednodušení složky 
odvozené od DPH a postupné zrušení oprav. Celkově však navrhovaný systém zůstává složitý a domníváme se, že 
není vždy založen na zcela spolehlivých předpokladech.“ 

Auditoři v souvislosti s návrhem Komise upozorňují na několik otázek: 

• návrh daně z příjmů právnických osob závisí na přijetí daňové směrnice na úrovni EU i členských států a 
bude zaveden přinejlepším až několik let po začátku nového rozpočtového období; 
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• návrh založený na emisích neobsahuje další pobídky, aby členské státy snížily emise skleníkových plynů, a 
je nestabilní, neboť ceny emisních povolenek jsou vysoce proměnlivé; 

• pro výpočty v souvislosti s návrhem založeným na plastových obalových odpadech je zapotřebí lepších 
údajů a analýza by měla zohlednit změny v chování; 

• zjednodušený systém DPH obsahuje předpoklady, které nejsou v souladu s některými vlastními kroky 
Komise při výpočtu tohoto zdroje. 

Auditoři proto Evropskému parlamentu a Radě EU doporučují požádat Evropskou komisi, aby: 

• posoudila pravděpodobnost, že se zdroj odvozený z daně z příjmů právnických osob uplatní v příštím 
rozpočtovém období; 

• vysvětlila, že zdroj odvozený z emisí nemotivuje členské státy více k tomu, aby snižovaly emise 
skleníkových plynů, a analyzovala dopad jeho proměnlivosti; 

• posoudila, jak mohou kvůli změnám ve spotřebitelském chování poklesnout příjmy ze zdroje z plastových 
odpadů; 

• přehodnotila návrh související s DPH. 

 

Poznámka pro redaktory  

Evropský účetní dvůr přispívá ke zlepšování finančního řízení EU tím, že zveřejňuje stanoviska k návrhům nových 
či pozměněných právních předpisů s finančním dopadem. Tato stanoviska při své práci využívají legislativní 
orgány, tedy Evropský parlament a Rada. 

Stanovisko EÚD č. 5/2018 k návrhu Komise týkajícímu se nového systému vlastních zdrojů Evropské unie je 
v současné době k dispozici v angličtině na internetové stránce EÚD eca.europa.eu. Další jazykové verze budou 
k dispozici v nejbližší době. 
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