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Приходите на ЕС: новото предложение не се основава на 
изцяло обосновани допускания и е все така сложно, заявяват 
одиторите 

Съгласно становището, публикувано днес от Европейската сметна палата, предложената реформа на 
начина на събиране на средства за финансиране на ЕС продължава да е сложна. Одиторите установиха 
редица проблеми в предложената реформа и призовават за промени, за да се подобри 
функционирането на системата.  

От 1988 г. насам средствата, събирани от държавите членки за бюджета на ЕС, известни като „собствени 
ресурси“, са разделени на три основни категории: мита върху вноса, данък върху добавената стойност 
и процент от брутния национален доход (БНД). Европейската комисия е предложила промяна на 
системата за новата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. 

Предложението на Комисията е да се запазят митата върху вноса, но с по-нисък процент задържани 
средства за разходите за събиране на митата от държавите членки, да се запазят вноските на база БНД 
като съществен източник на приходи и да се опрости елементът, свързан с ДДС. Тези три елемента на 
собствените ресурси представляват 87 % от приходите на ЕС. Освен това ще има три нови вида собствени 
ресурси — въз основа на нов общ данъчен режим за дружествата в ЕС, въз основа на Схемата за търговия 
с емисии на ЕС и въз основа на нерециклирани отпадъци от пластмасови опаковки. 

В допълнение към това, Комисията предлага постепенно премахване на настоящата система на корекции, 
от която се възползват някои държави членки, увеличаване на таваните на приходите, за да се 
компенсира отражението на Брексит, и интегриране на Европейския фонд за развитие в бюджета на ЕС.  

„От 30 години финансирането на ЕС не е било преразглеждано основно“, заяви Ева Линдстрьом — 
членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на становището. „Части от 
предложението ще допринесат за опростяване на системата, например за опростяването на 
елемента, свързан с ДДС, и за постепенното премахване на корекциите. Като цяло обаче 
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предложената система продължава да е сложна и считаме, че не винаги се основава на изцяло 
обосновани допускания.“ 

Одиторите установиха няколко проблема в предложението на Комисията: 

• Предложението за корпоративния данък зависи от това, директивата за данъците да бъде приета 
на ниво ЕС и на ниво държавите членки, като в най-добрия случай тя ще влезе в действие няколко 
години след началото на новия бюджетен период. 

• Предложението, основано на емисиите, не осигурява допълнителни стимули за държавите членки 
да намалят нивото на парниковите газове и не е стабилно, тъй като цените на квотите за емисии на 
парникови газове варират значително. 

• Необходими са по-точни данни за изчисляването на предложението за отпадъците от пластмасови 
опаковки, а анализът следва да вземе предвид промените в поведението на потребителите. 

• Опростената система за ДДС включва предположения, които не съответстват на някои от стъпките 
на Комисията за изчисляване на този ресурс. 

Поради това одиторите препоръчват на Европейския парламент и на Съвета да поискат от Комисията да: 

• направи оценка на вероятността за прилагане на ресурса на основата за облагане с корпоративен 
данък през следващия бюджетен период; 

• прецизира, че ресурсът на основата на емисии не създава допълнителни стимули за държавите 
членки да намалят нивото на парниковите газове, и да анализира въздействието от неговата 
волатилност; 

• разгледа вероятността приходите от ресурса на база отпадъци от пластмаса да намалеят поради 
промени в поведението на потребителите; 

• преразгледа предложението за ДДС. 

 

Бележки към издателите  

Европейската сметна палата допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС посредством 
публикуването на становища относно предложенията за ново или изменено законодателство с финансово 
отражение. Становищата се използват при работата на законодателните органи — Европейския парламент 
и Съвета. 

Становище № 5/2018 на ЕСП относно предложението на Комисията за новата система на собствените 
ресурси на английски език е публикувано на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu — други езикови версии ще 
бъдат добавени скоро. 
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