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ES ieņēmumi: jaunais priekšlikums nebalstās uz pilnībā 
pamatotiem pieņēmumiem un joprojām ir sarežģīts, atzīst 
revidenti 

Saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas šodien publicēto atzinumu ierosinātā reforma, ko plāno piemērot 
ES finansēšanai vajadzīgās naudas iekasēšanai, nepadarīs sistēmu mazāk sarežģītu. Revidenti ir konstatējuši 
vairākas problēmas ierosinātajā reformā un aicina ieviest izmaiņas, lai uzlabotu tās izpildi.  

Kopš 1988. gada līdzekļi, ko iekasē no dalībvalstīm ES budžetā (“pašu resursi”), ir bijuši sagrupēti trīs galvenajās 
kategorijās: muitas nodokļi, pievienotās vērtības nodoklis un nacionālā kopienākuma (NKI) procentuāla daļa. 
Eiropas Komisija ir ierosinājusi šīs sistēmas maiņu, ko paredzēts īstenot, lai to attiecinātu jau uz jauno daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam. 

Atbilstīgi Komisijas priekšlikumam saglabātos muitas nodokļi, bet samazinātos ieturējuma likme, ar ko sedz 
dalībvalstu iekasēšanas izmaksas, kā arī saglabātos NKI balstītās iemaksas kā nozīmīga ieņēmumu daļa, bet tiktu 
vienkāršots PVN elements. Šie trīs pašu resursu avoti veidotu 87 % ES ieņēmumu. Tiktu ieviesti arī trīs jauni pašu 
resursi, kuru pamatā būtu: jauna kopīgā nodokļa shēma ES uzņēmumiem, ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma 
un nepārstrādāti plastmasas iepakojumu atkritumi. 

Turklāt Komisija ierosina pakāpeniski izbeigt pašreizējo korekciju sistēmu, kas dod labumu dažām dalībvalstīm, 
kā arī palielināt ieņēmumu maksimālos apjomus, lai kompensētu AK izstāšanos no ES un Eiropas Attīstības fonda 
integrāciju ES budžetā.  

“ES finansēšanas sistēma nav ievērojami reformēta pēdējos 30 gadus,” sacīja par šo atzinumu atbildīgā Eiropas 
Revīzijas palātas locekle Eva Lindström. “Šā priekšlikuma ieviešana daļēji palīdzēs vienkāršot sistēmu, piemēram, 
to veicinās PVN elementa vienkāršošana un korekciju pakāpeniska pārtraukšana. Tomēr kopumā ierosinātā 
sistēma joprojām būs sarežģīta, un mēs esam konstatējuši, ka tā ne vienmēr balstās uz pilnībā pamatotiem 
pieņēmumiem.” 
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Revidenti Komisijas priekšlikumā saskata vairākas problēmas: 

• priekšlikums vienu no pašu resursiem balstīt uz uzņēmumu ienākuma nodokli būs atkarīgs no nodokļu 
direktīvas pieņemšanas ES un valstu līmenī un varēs pakāpeniski sākt darboties tikai, kad būs pagājuši jau 
vairāki jaunā budžeta perioda gadi; 

• priekšlikums vienu no resursiem balstīt uz emisijām nesniedz papildu motivāciju dalībvalstīm samazināt 
siltumnīcefekta gāzes un ir nestabils, jo emisiju kvotu cenas ļoti svārstās; 

• ir vajadzīgi labāki dati, uz kuru pamata izdarīt aprēķinus saistībā ar priekšlikumu vienu no resursiem balstīt 
uz plastmasas iepakojumu atkritumiem, un attiecīgajā analīzē ir jāņem vērā ieradumu izmaiņas; 

• vienkāršotajā PVN sistēmā ir izmantoti pieņēmumi, kas novirzās no Komisijas pašas metodes šā resursa 
aprēķināšanai. 

Revidenti iesaka Eiropas Parlamentam un Padomei prasīt, lai Komisija 

• izvērtētu iespējamību, ka uz uzņēmumu ienākuma nodokļa balstīto resursu varēs ieviest nākamā budžeta 
perioda laikā; 

• paskaidrotu, ka uz emisijām balstītais resurss nedod papildu motivāciju dalībvalstīm samazināt 
siltumnīcefekta gāzes, un analizētu emisijas kvotu sistēmas svārstību ietekmi; 

• apsvērtu, kā ieņēmumi no pašu resursa, kas balstīsies uz plastmasas atkritumiem, varētu samazināties 
patērētāju ieradumu maiņas dēļ; 

• atkārtoti pārdomātu PVN priekšlikumu. 

 

Piezīme izdevējiem  

Eiropas Revīzijas palāta sekmē ES finanšu pārvaldības uzlabošanu, publicējot atzinumus par priekšlikumiem 
jauniem vai pārskatītiem tiesību aktiem ar finanšu ietekmi. Atzinumus savā darbā izmanto likumdevējas 
iestādes — Eiropas Parlaments un Padome. 

ERP Atzinums Nr. 5/2018 par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Eiropas Savienības jauno pašu resursu sistēmu 
ir pieejams angļu valodā ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu. Pārējo valodu versijas drīzumā tiks pievienotas. 
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