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Európai Számvevőszék: az uniós bevételekre vonatkozó új javaslat 
nem teljesen megalapozott feltételezéseken alapul, és továbbra is 
összetett 

Az Európai Számvevőszék által ma közzétett vélemény szerint az Uniót finanszírozó források beszedésének 
javasolt reformja továbbra is igen összetett. A számvevők a javasolt reform kapcsán több kérdést vetnek fel, 
és remélt működésének javítása érdekében változtatásokra szólítanak fel. 

A tagállamoktól az uniós költségvetés javára beszedett ún. „saját források” 1988-tól kezdve három fő csoportba 
oszthatók: vámok, hozzáadottérték-adó, valamint a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) egy bizonyos százaléka. Az 
Európai Bizottság a 2021–2027-as új többéves pénzügyi keretre vonatkozóan javaslatot tett a rendszer 
módosítására. 

A bizottsági javaslat megtartaná bevételi forrásként a vámokat, de kevesebbet vonatna le a tagállamok beszedési 
költségeiből; jelentős bevételi forrásként megtartaná a GNI-alapú hozzájárulást is, és egyszerűsítené a héával 
kapcsolatos elemet. Ebből a három saját forrásból származna az uniós bevételek 87%-a. Létrejönne három új 
saját forrás is, ezek alapja az Unióban működő vállalatok új közös adórendszere, az Unió kibocsátás-kereskedelmi 
rendszere, illetve a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladék lenne. 

A Bizottság ezenkívül javasolja a korrekciók – egyes tagállamok számára előnyös – jelenlegi rendszerének 
fokozatos megszüntetését, a Brexit hatásának ellensúlyozása érdekében a bevételi felső határok emelését, 
valamint az Európai Fejlesztési Alap beépítését az uniós költségvetésbe. 

„Az uniós finanszírozás rendszerét az utóbbi 30 évben nem újították meg jelentősen” – nyilatkozta Eva 
Lindström, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. „A héával kapcsolatos elem egyszerűsítése és a korrekciók 
fokozatos megszüntetése például olyan részei a javaslatnak, amelyek révén egyszerűbbé válhat a rendszer, de 
általában véve a javasolt rendszer továbbra is igen összetett, és megállapításunk szerint nem mindig alapul elég 
megbízható feltételezéseken.” 

http://www.eca.europa.eu/
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Az ellenőrök több kérdést is felvetnek a bizottsági javaslat kapcsán: 

• a társasági adóra vonatkozó javaslat az uniós és nemzeti szinten elfogadandó adóirányelv függvénye, és 
bevezetése a legjobb esetben is évekig el fog tartani az új költségvetési időszakban; 

• a kibocsátásokon alapuló forrásra vonatkozó javaslat nem ösztönzi újabb módokon a tagállamokat az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, hosszú távon pedig bizonytalan a kimenetele, mivel a 
kibocsátási egységek árfolyama erősen ingadozik; 

• a műanyag csomagolási hulladékra vonatkozó javaslatban szereplő számításokhoz megbízhatóbb adatokra 
van szükség, és elemezni kell a fogyasztói magatartás változásait is; 

• az egyszerűsített héarendszer olyan feltételezéseket is tartalmaz, amelyek nincsenek összhangban az e 
forrás kiszámításának módjára vonatkozó egyes bizottsági lépésekkel. 

A számvevők ezért javasolják, hogy az Európai Parlament és a Tanács kérje fel a Bizottságot a következőkre: 

• mérje fel, hogy a következő költségvetési időszakban milyen valószínűséggel alkalmazható a társasági 
adón alapuló forrás; 

• pontosítsa, hogy a kibocsátásokon alapuló forrás ösztönzi-e újabb módokon a tagállamokat az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, és elemezze e forrás instabilitásának hatását; 

• mérlegelje, hogy a fogyasztói magatartás változása miatt esetleg csökkenni fognak a műanyaghulladék-
alapú forrásokból származó bevételek; 

• vizsgálja felül a héa-javaslatot. 

 

A szerkesztők figyelmébe  

Az Európai Számvevőszék pénzügyi hatással járó – új vagy felülvizsgált – jogszabályokra irányuló javaslatok 
véleményezésével is hozzájárul az uniós pénzgazdálkodás javításához. E véleményeket a jogalkotó hatóságok – 
az Európai Parlament és a Tanács – felhasználják munkájuk során. 

Az Európai Unió saját forrásainak új rendszerére vonatkozó bizottsági javaslatról szóló 5/2018. sz. számvevőszéki 
vélemény angol nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu); a többi nyelvi változatot szintén 
hamarosan közzétesszük. 

 

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

