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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 11. oktober 2018 

 
 

EU-indtægter: Nyt forslag bygger ikke på fuldstændigt solide 
antagelser og er stadig komplekst, siger revisorerne 

Ifølge en udtalelse, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, er en foreslået reform af den måde, 
hvorpå pengene til at finansiere EU bliver rejst, stadig kompleks. Revisorerne identificerer en række 
problemstillinger i den foreslåede reform og opfordrer til ændringer til at forbedre den.  

Siden 1988 har de midler, der opkræves fra medlemsstaterne til EU-budgettet, kendt som "egne indtægter", 
været inddelt i tre hovedkategorier: told, moms og en procentdel af bruttonationalindkomsten (BNI). Europa-
Kommissionen har foreslået at ændre ordningen med henblik på den nye flerårige finansielle ramme for 2021-
2027. 

Kommissionen foreslår, at tolden bliver opretholdt, men med en lavere tilbageholdelsessats for 
medlemsstaternes opkrævningsomkostninger, at det BNI-baserede bidrag bliver bevaret som en betydelig 
indtægtskilde, og at momsdelen bliver forenklet. Disse tre egne indtægter vil tilsammen udgøre 87 % af EU's 
indtægter. Desuden foreslås det at indføre tre nye egne indtægter baseret på en ny fælles skatteordning for EU-
virksomheder, EU's emissionshandelssystem og ikkegenanvendt plastemballageaffald. 

Kommissionen foreslår endvidere at udfase den nuværende ordning med korrektioner, som nogle 
medlemsstater drager fordel af, og at øge maksimalbeløbet for indtægterne med henblik på at opveje 
virkningerne af brexit og Den Europæiske Udviklingsfonds integrering i EU-budgettet.  

"Der er ikke foretaget en omfattende gennemgang af EU's finansiering i 30 år,” siger Eva Lindström, det medlem 
af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for udtalelsen. "Dele af forslaget vil bidrage til at forenkle 
ordningen, f.eks. forenklingen af momsdelen og udfasningen af korrektioner. Overordnet er den foreslåede 
ordning dog stadig kompleks, og efter vores opfattelse bygger den ikke altid på fuldstændigt solide antagelser.” 

Revisorerne identificerer flere problemstillinger i Kommissionens forslag: 

• Forslaget om selskabsskat forudsætter vedtagelse af skattedirektivet på EU-plan og i medlemsstaterne og 
vil i bedste fald blive indfaset flere år ind i den nye budgetperiode. 
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• Det emissionsbaserede forslag giver ikke medlemsstaterne yderligere tilskyndelser til at nedbringe 
drivhusgasserne og er usikkert, da emissionskvotepriser er meget volatile. 

• Der er behov for bedre data til beregningerne i forslaget om plastemballageaffald, og analyserne bør tage 
højde for adfærdsmæssige ændringer. 

• Den forenklede momsordning omfatter antagelser, som ikke følger en række af Kommissionens egne 
retningslinjer for, hvordan disse indtægter skal beregnes. 

Revisorerne anbefaler derfor Europa-Parlamentet og Rådet, at de anmoder Kommissionen om: 

• at vurdere sandsynligheden for, at de selskabsskattebaserede indtægter indføres i den næste 
budgetperiode 

• at klarlægge, at de emissionsbaserede indtægter ikke skaber yderligere tilskyndelser til at nedbringe 
drivhusgasserne, og at analysere virkningen af deres volatilitet 

• at undersøge, hvordan indtægter fra de plastaffaldsbaserede indtægter kan falde på grund af ændringer i 
forbrugernes adfærd 

• at tage momsforslaget op til fornyet overvejelse. 

 

Bemærkninger til redaktører  

Den Europæiske Revisionsret bidrager til at forbedre EU's økonomiske forvaltning ved at offentliggøre udtalelser 
om forslag til ny eller ændret lovgivning med finansiel indvirkning. Lovgivningsmyndighederne - Europa-
Parlamentet og Rådet - bruger udtalelserne i deres arbejde. 

Revisionsrettens udtalelse nr. 5/2018 om Kommissionens forslag om den nye ordning for Den Europæiske 
Unions egne indtægter foreligger nu på engelsk på Revisionsrettens websted eca.europa.eu. De øvrige 
sprogudgaver vil foreligge senere. 
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