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Prihodki EU: po besedah revizorjev novi predlog ne temelji na 
povsem trdnih predpostavkah in ostaja kompleksen 

Kot je navedeno v danes objavljenem mnenju Evropskega računskega sodišča, bi bil način zbiranja sredstev za 
financiranje EU kljub reformi še vedno kompleksen. Revizorji so pri predlagani reformi odkrili več problemov 
in pozvali k uvedbi sprememb, ki bi izboljšale delovanje sistema.  

Sredstva, ki jih države članice zberejo za proračun EU, imenovana lastna sredstva, se že od leta 1988 delijo na tri 
glavne kategorije: carinske dajatve, lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost (DDV) in odstotek bruto 
nacionalnega dohodka (BND). Evropska komisija je za novi večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 
predlagala spremembo tega sistema. 

Glede na predlog bi se ohranile carinske dajatve, vendar z nižjo stopnjo zadržanega zneska za stroške zbiranja za 
države članice, prispevek iz naslova BND bi bil še naprej pomemben vir prihodkov, element davka na dodano 
vrednost pa bi se poenostavil. S temi tremi kategorijami lastnih sredstev bi se zbralo 87 % prihodkov EU. 
Uvedene bi bile tudi tri nove kategorije lastnih sredstev, ki bi temeljile na novi skupni shemi obdavčitve podjetij v 
EU, na sistemu EU za trgovanje z emisijami in na nacionalnem prispevku za nereciklirano odpadno plastično 
embalažo. 

Poleg tega Komisija predlaga postopno odpravo sedanjega sistema popravkov, od katerega imajo korist nekatere 
države članice, ter zvišanje zgornjih mej za prihodke, da bi se izravnala učinek brexita in vključitev Evropskega 
razvojnega sklada v proračun EU.  

„Financiranje EU že 30 let ni bilo korenito prenovljeno,“ je povedala članica Evropskega računskega sodišča Eva 
Lindström, ki je pristojna za pripravo tega mnenja. „Nekateri deli predloga, na primer poenostavitev kategorije 
lastnih sredstev iz naslova DDV in postopna odprava popravkov, bodo pripomogli k poenostavitvi sistema. Vendar 
pa predlagani sistem ostaja v glavnem kompleksen in po našem mnenju ne temelji vedno na povsem trdnih 
predpostavkah.“ 

Revizorji so pri predlogu Komisije ugotovili več problemov: 
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• predlog o kategoriji lastnih sredstev, ki bi temeljila na davku od dohodka pravnih oseb, je odvisen od tega, 
ali bo na ravni EU in držav članic sprejeta davčna direktiva, postopna uvedba te kategorije pa bo v 
najboljšem primeru trajala še več let po začetku novega proračunskega obdobja; 

• predlog o kategoriji lastnih sredstev, ki bi temeljila na trgovanju z emisijami, ne zagotavlja dodatnih 
spodbud za države članice, da bi zmanjšale emisije toplogrednih plinov, predlagana kategorija pa je 
nestabilna, saj se cene pravic do emisij zelo spreminjajo; 

• za izračune v zvezi s predlogom o kategoriji lastnih sredstev, ki bi temeljila na količini nereciklirane 
odpadne plastične embalaže, so potrebni boljši podatki, pri analizi pa bi bilo treba upoštevati spremembe 
v obnašanju potrošnikov; 

• poenostavljeni sistem DDV zajema predpostavke, ki niso skladne z nekaterimi elementi, ki jih je za izračun 
tega vira določila Komisija sama. 

Revizorji zato priporočajo, naj Evropski parlament in Svet od Komisije zahtevata, da: 

• oceni verjetnost uporabe kategorije lastnih sredstev, ki bi temeljila na davku od dohodka pravnih oseb, v 
naslednjem proračunskem obdobju; 

• pojasni, da kategorija lastnih sredstev, ki bi temeljila na emisijah, ne zagotavlja dodatnih spodbud za 
države članice, da bi zmanjšale emisije toplogrednih plinov, in analizira učinek nestabilnosti te kategorije; 

• preuči, kako bi se lahko prihodki iz naslova nacionalnega prispevka, izračunanega na podlagi količine 
nereciklirane odpadne plastične embalaže, zmanjšali zaradi sprememb v obnašanju potrošnikov; 

• ponovno preuči predlog o viru lastnih sredstev iz naslova DDV. 

 

Pojasnila za urednike  

Evropsko računsko sodišče s svojimi mnenji o predlogih nove zakonodaje ali sprememb zakonodaje s finančnim 
učinkom prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU. Zakonodajna organa – Evropski parlament in Svet 
– ta mnenja uporabljata pri svojem delu. 

Mnenje Evropskega računskega sodišča št. 5/2018 o predlogu Komisije za novi sistem virov lastnih sredstev 
Evropske unije je sedaj na voljo v angleščini na spletišču Evropskega računskega sodišča eca.europa.eu, kmalu pa 
bodo dodana tudi besedila v drugih jezikih. 

 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/ecadefault.aspx

