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EU:s inkomster: det nya förslaget bygger inte på tillräckligt 
välgrundade antaganden och innebär att systemet fortfarande är 
komplext, säger EU:s revisorer 

Den föreslagna reformen av systemet för finansiering av EU:s utgifter innebär att systemet fortfarande är 
komplext, enligt ett yttrande som offentliggörs i dag av Europeiska revisionsrätten. Revisorerna identifierar 
ett antal problem i den föreslagna reformen och efterlyser ändringar för att förbättra den.  

Sedan 1988 har de medel som uppbärs från medlemsstaterna för EU:s budget och som kallas egna medel delats 
in i tre huvudkategorier: tullar, mervärdesskatt och en procentandel av bruttonationalinkomsten (BNI). 
Europeiska kommissionen har föreslagit att systemet ska ändras till den nya fleråriga budgetramen 2021–2027. 

Kommissionen föreslår att tullarna ska behållas, men med en lägre avdragssats för medlemsstaternas 
uppbördskostnader, att det BNI-baserade bidraget ska fortsätta att vara en betydande inkomstkälla och att 
momsdelen ska förenklas. Dessa tre egna medel skulle tillsammans utgöra 87 % av EU:s inkomster. Tre nya egna 
medel införs baserade på ett nytt gemensamt skattesystem för EU-företag, EU:s utsläppshandelssystem och 
icke-materialutnyttjat plastförpackningsavfall. 

Kommissionen föreslår också att det nuvarande korrigeringssystemet, som gynnar vissa medlemsstater, ska 
fasas ut och att inkomsttaken ska höjas för att kompensera för effekten av brexit och integreringen av 
Europeiska utvecklingsfonden i EU-budgeten.  

”Systemet för EU:s finansiering har inte genomgått en omfattande översyn på 30 år”, sade Eva Lindström, den 
ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för yttrandet. ”Delar av förslaget gör systemet enklare, till 
exempel förenklingen av momsdelen och utfasningen av korrigeringar. Men på det hela taget är det föreslagna 
systemet fortfarande komplext, och vi anser att det inte i alla delar bygger på tillräckligt välgrundade 
antaganden. 

Revisorerna identifierar flera problem i kommissionens förslag: 
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• Förslaget om bolagsskatt förutsätter att skattedirektivet antas på EU-nivå och nationell nivå och kommer i 
bästa fall att fasas in flera år efter det att den nya budgetperioden har inletts. 

• Det utsläppsbaserade förslaget ger inte medlemsstaterna ytterligare incitament att minska 
växthusgaserna och är osäkert, eftersom priserna på utsläppsrätter är mycket volatila. 

• Det behövs bättre uppgifter för beräkningarna i förslaget om plastförpackningsavfall, och analysen bör 
beakta ändrade beteenden. 

• När det gäller det förenklade momssystemet görs antaganden som inte följer vissa av kommissionens 
egna anvisningar för hur denna kategori av egna medel ska beräknas. 

Revisorerna rekommenderar därför att Europaparlamentet och rådet begär att kommissionen 

• bedömer sannolikheten för att de egna medel som är baserade på bolagsskatt kommer att införas under 
nästa budgetperiod, 

• förtydligar att de utsläppsbaserade egna medlen inte ger medlemsstaterna ytterligare incitament att 
minska växthusgaserna och analyserar effekten av deras volatilitet, 

• överväger hur inkomster från egna medel baserade på plastförpackningsavfall kan minska på grund av 
ändrat konsumentbeteende, 

• omprövar momsförslaget. 

 

Meddelande till redaktörer  

Europeiska revisionsrätten bidrar till att förbättra den finansiella styrningen av EU genom att offentliggöra 
yttranden över förslag till ny eller ändrad lagstiftning med finansiella effekter. Yttrandena används av de 
lagstiftande myndigheterna – Europaparlamentet och rådet – i deras arbete. 

Revisionsrättens yttrande nr 5/2018 över kommissionens förslag till nytt system för Europeiska unionens egna 
medel finns för närvarande på engelska och inom kort på övriga språk på revisionsrättens webbplats 
eca.europa.eu. 
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