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Pressmeddelande 
Luxemburg den 8 december 2022 

BNI-baserade betalningar till EU-budgeten: 
revisorerna vill se mer riktade kontroller  

Medlemsländernas uppgifter om BNI (bruttonationalinkomst) ligger till grund för beräkningen 
av deras bidrag till EU:s budget. Kontrollen av dessa uppgifter har inte rätt fokus, enligt en ny 
rapport från Europeiska revisionsrätten. Eurostat (EU:s statistikkontor) är i allmänhet bra på att 
identifiera och ta itu med högriskproblem som rör sammanställningen av BNI-uppgifter. Men 
man kontrollerar inte systematiskt problem och länder med störst risk först, och kontrollerna 
utförs ibland för sent. Eurostat reagerade till exempel inte snabbt på problemet med 
multinationella företag som flyttar sin verksamhet av skatteskäl. 

EU-ländernas BNI-baserade bidrag är EU:s största inkomstkälla. År 2021 uppgick de till 
116 miljarder euro, vilket är ungefär två tredjedelar av EU:s budget. Eurostat kontrollerar 
kvaliteten på EU-ländernas BNI-uppgifter i kontrollcykler som löper över flera år. Länderna kan då 
bli ombedda att justera sina ursprungliga uppskattningar – som ligger till grund för kommissionens 
beräkning av deras bidrag – uppåt eller nedåt. Revisorerna bedömde om Eurostat hade skött 
kontrollerna bra under den senaste cykeln 2016–2019.  

”Det är viktigt att EU-ländernas BNI-baserade bidrag till EU:s budget är rättvisa och förutsägbara”, 
säger Marek Opioła, den ledamot av revisionsrättens som ledde revisionen. ”För att kontrollerna 
ska fylla sitt syfte och vara effektiva bör Eurostat prioritera att kontrollera övergripande problem 
och länder med högst risk först.” 

De BNI-baserade bidragens förutsägbarhet beror på om kontrollcykeln – som vanligtvis pågår i fyra 
eller fem år – slutförs i tid och på hur snabbt Eurostat informerar länderna om resultaten. 
Revisorerna konstaterade att Eurostat hade slutfört sina kontroller som planerat och informerat 
länderna i tid om justeringar. Men många problem – 20 % mer än efter föregående cykel – kvarstod 
i form av ”reservationer”, och de berörda länderna riskerade att behöva betala in mer längre fram. 

Eurostat har börjat använda sig av riskbedömningar och tröskelvärden som har gjort det lättare att 
identifiera och minska riskerna eftersom de visar vilka problem som är viktigast att följa upp. Man 
har dock inte dragit full nytta av denna metod för att prioritera kontroller av övergripande problem 
och länder med hög risk. Eurostat delade in alla EU-länder i kategorier med hög, medelhög eller 
låg risk. Men man utförde bara kontroller tidigt under cykeln i tre av de sju högriskländerna innan 
man kontrollerade länderna med lägre risk. Faktum är att omkring en fjärdedel av de specifika 
reservationerna i slutet av kontrollcykeln gällde de fyra högriskländer som inte hade prioriterats 
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som de borde. Eurostat kontrollerade dessutom alltför många problem med liten inverkan på BNI. 
Och när man påpekar problem anger man inte hur de bör prioriteras, vilket ökar risken för att 
länderna först tar itu med problem med mindre inverkan. Revisorerna menar att Eurostat bör 
fokusera mer på de högriskproblem som har störst potentiell inverkan på BNI, eftersom det skulle 
kunna minska antalet reservationer och göra EU-ländernas budgetbidrag mer förutsägbara. 

Eurostat reagerade inte snabbt på högriskproblemet med multinationella företag som flyttar sin 
verksamhet eller sina tillgångar för att utnyttja mer fördelaktiga skattesystem, trots att problemen 
med redovisningen i dessa fall redan var kända flera år innan kontrollcykeln inleddes. Eurostat 
uttryckte också en reservation om detta problem men beslutade att den bara skulle avse perioden 
efter 2018, vilket skapade osäkerhet kring effekterna under tidigare år. Vissa länders BNI-
betalningar kan vara felaktiga, eftersom deras räkenskaper före 2018 kanske inte har beräknats 
korrekt. Andra, till exempel Irland, rapporterade tillförlitliga uppgifter. 

Bakgrundsinformation  

Varje EU-land betalar ett bidrag till EU-budgeten som motsvarar en procentandel av landets BNI. 
Denna ”uttagssats” är densamma för alla länder, men kan variera från ett år till ett annat (till 
exempel var den 0,84 % 2021). I absoluta tal lämnade Tyskland det största BNI-baserade bidraget 
(29,6 miljarder euro) 2021, följt av Frankrike (20,3 miljarder euro) och Italien (14,5 miljarder 
euro). Tidigare har EU-länder haft svårt att betala stora tilläggsbelopp med kort varsel. Under 
2014 ledde revideringar av BNI-uppgifter till större justeringar än någonsin på nästan 10 miljarder 
euro. Detta påverkade en del länder mer än andra. Storbritannien behövde till exempel betala 
ytterligare 2,1 miljarder euro eller 21 % mer än det ursprungligen budgeterade bidraget. I 
juli 2016 rapporterade Irland en ökning av BNI-uppgifterna med 24 % (39 miljarder euro) för 2015 
jämfört med 2014, på grund av att några stora multinationella företag hade flyttat sina tillgångar 
dit. Tre länder rapporterade 2017 till Eurostat att de sedan 2010 hade observerat fall där företag 
hade flyttat betydande tillgångar till eller från landet. 
 
Särskild rapport 25/2022 Kontroll av bruttonationalinkomsten för finansieringen av EU:s budget: 
riskerna i samband med uppgiftssammanställningen beaktas i allmänhet väl, men åtgärderna 
skulle kunna prioriteras bättre finns på revisionsrättens webbplats. I revisionsrättens tidigare 
rapport om detta ämne från 2013 drogs slutsatsen att kontrollcykeln 2007–2012 endast var delvis 
ändamålsenlig. 
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