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Dochody UE – zdaniem kontrolerów nowy wniosek nie opiera się 
na w pełni solidnych założeniach i nadal jest skomplikowany 

Jak wynika z opinii opublikowanej dziś przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, proponowana reforma 
sposobu pozyskiwania środków na potrzeby finansowania UE pozostaje skomplikowana. Kontrolerzy 
stwierdzili w niej szereg problematycznych kwestii i przedstawiają propozycje zmian w celu jej lepszego 
wdrożenia w praktyce.  

Począwszy od 1988 r. środki pobierane od państw członkowskich i przekazywane do budżetu UE, określane 
mianem zasobów własnych, dzielą się na trzy główne kategorie: cła, podatek od wartości dodanej (VAT) oraz 
odsetek dochodu narodowego brutto (DNB). Komisja Europejska zaproponowała, by w nowych wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2021-2027 system ten został zreformowany. 

Jak wynika z wniosku Komisji, cła zostałyby zachowane w niezmienionej formie, przy czym obniżeniu uległby 
odsetek zatrzymywany przez państwa członkowskie na poczet kosztów ich poboru. Istotnym źródłem dochodów 
byłyby nadal wkłady obliczane na podstawie DNB, zaś składnik oparty na VAT zostałby uproszczony. Te trzy 
kategorie zasobów własnych składałyby się na 87% dochodów UE. Oprócz nich ustanowiono by trzy nowe 
rodzaje zasobów własnych, opierające się na nowym wspólnym systemie opodatkowania unijnych 
przedsiębiorstw, unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji oraz odpadach opakowaniowych z tworzyw 
sztucznych niepoddawanych recyklingowi. 

Co więcej, Komisja proponuje, by stopniowo zlikwidować obecny system korekt przynoszący korzyści niektórym 
państwom członkowskim, a także podwyższyć pułapy dochodów w celu skompensowania wpływu brexitu 
i włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu UE.  

– Ostatnia poważna reforma systemu finansowania UE miała miejsce 30 lat temu – stwierdziła Eva Lindström, 
członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za to sprawozdanie. – Wniosek przyczyni 
się po części do uproszczenia tego systemu, na przykład dzięki uproszczeniu składnika opartego na VAT 
i stopniowej likwidacji korekt. Ogólnie jednak proponowany system jest w dalszym ciągu skomplikowany 
i naszym zdaniem nie zawsze opiera się na w pełni solidnych założeniach. 
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Kontrolerzy wypunktowali kilka problematycznych kwestii we wniosku Komisji: 

• propozycja dotycząca podatku od osób prawnych jest uzależniona od przyjęcia dyrektywy podatkowej na 
szczeblu unijnym i krajowym, a zostanie wprowadzona w życie w najlepszym przypadku za kilka lat, w kolejnym 
okresie budżetowym; 

• propozycja dotycząca uprawnień do emisji nie zapewnia dodatkowych zachęt dla państw członkowskich 
do ograniczenia emisji gazów cieplarniach, a ponadto nie opiera się na solidnych podstawach, ponieważ ceny 
uprawnień do emisji są bardzo niestabilne; 

• w przypadku propozycji dotyczącej odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych konieczne są 
bardziej precyzyjne dane na potrzeby obliczeń, a w analizie należy uwzględnić zmiany w zachowaniach; 

• uproszczony system VAT opiera się na założeniach, które nie są zgodne z niektórymi wytycznymi Komisji 
co do tego, w jaki sposób obliczać wysokość zasobów własnych tego rodzaju. 

W związku z tym kontrolerzy zalecają, by Parlament Europejski i Rada zwróciły się do Komisji Europejskiej o: 

• ocenę prawdopodobieństwa wykorzystania zasobów własnych opierających się na podatku od osób 
prawnych w kolejnym okresie budżetowym; 

• doprecyzowanie, że zasoby własne opierające się na uprawnieniach do emisji nie stwarzają dodatkowych 
zachęt dla państw członkowskich do ograniczenia emisji gazów cieplarniach, oraz przeanalizowanie skutków 
zmienności dochodów z tego rodzaju zasobów; 

• uwzględnienie potencjalnego spadku dochodów uzyskiwanych w ramach zasobów własnych opartych na 
odpadach z tworzyw sztucznych za sprawą zmian w zachowaniu konsumentów; 

• ponowne rozważenie propozycji dotyczącej VAT. 

 

Informacje dla redaktorów  

Europejski Trybunał Obrachunkowy przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE, publikując opinie na 
temat wniosków w sprawie nowych przepisów lub zmian legislacyjnych, które mają skutki finansowe. Opinie te 
są wykorzystywane przez organy prawodawcze – Parlament Europejski i Radę – w ramach ich prac. 

Opinia Trybunału nr 5/2018 dotycząca wniosku Komisji w sprawie nowego systemu zasobów własnych Unii 
Europejskiej jest obecnie dostępna na stronie internetowej Trybunału eca.europa.eu w języku angielskim. 
Pozostałe wersje językowe zostaną opublikowane wkrótce. 
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