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ELi tulud: uus ettepanek ei põhine täielikult usaldusväärsetel 
eeldustel ja on endiselt keerukas, leiavad audiitorid 

Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud arvamuse kohaselt on ELi rahastamisallikate kavandatud reform 
endiselt keeruline. Audiitorid leidsid kavandatud reformis mitmeid probleeme ning nõuavad muudatuste 
tegemist, et parandada reformi toimimist.  

Alates 1988. aastast on liikmesriikidelt ELi eelarvesse kogutud tulud (tuntud ka omavahendite nime all) jagatud 
kolme põhikategooriasse: tollimaksud, käibemaks ja teatud protsent kogurahvatulust. Euroopa Komisjon on 
teinud ettepaneku muuta süsteemi uue mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) jaoks. 

Komisjoni ettepaneku kohaselt jääksid alles tollimaksud (kuid liikmesriikide sissenõudmiskulude määr oleks 
väiksem), säilitatakse kogurahvatulul põhinevad maksed kui oluline tuluallikas ja lihtsustatakse käibemaksu 
elementi. Need kolm omavahendit moodustavad 87% ELi tuludest. Ettepaneku kohaselt lisatakse kolm uut 
omavahendite allikat, mis põhinevad ELi ettevõtete uuel ühisel maksustamisel, ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemil ja ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel. 

Lisaks teeb komisjon ettepaneku kaotada järk-järgult praegune korrektsioonide süsteem (millest mõned 
liikmesriigid kasu saavad), suurendades selleks tulude ülemmäärasid, et tasakaalustada Brexiti mõju ja Euroopa 
Arengufondi integreerimine ELi eelarvesse.  

„ELi rahastamist ei ole 30 aasta jooksul oluliselt muudetud,“ ütles arvamuse eest vastutav kontrollikoja liige Eva 
Lindström. „Ettepaneku mõned osad aitavad süsteemi lihtsustada, näiteks käibemaksu elemendi lihtsustamine ja 
korrektsioonide järkjärguline kaotamine. Siiski on kavandatud süsteem kokkuvõttes endiselt keeruline ja me ei 
leia, et see põhineb alati täielikult usaldusväärsetel eeldustel.“ 

Audiitorid leidsid komisjoni ettepanekus mitmeid probleeme: 

• äriühingu tulumaksu käsitlev ettepanek sõltub maksudirektiivi vastuvõtmisest ELi ja liikmesriikide tasandil, 
ning parimal juhul hakkaks sellest järk-järgult tulu laekuma mitu aastat peale uue eelarveperioodi algust. 
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• heitkogustepõhiseid vahendeid käsitlev ettepanek ei paku liikmesriikidele täiendavaid stiimuleid 
kasvuhoonegaaside vähendamiseks ja see on ebastabiilne, kuna heitkoguste saastekvootide hinnad on 
väga kõikuvad; 

• plastpakendijäätmeid käsitlevas ettepanekus sisalduvate arvutuste jaoks on vaja paremaid andmeid ning 
analüüsimisel tuleks arvesse võtta muutusi tarbijate käitumises; 

• lihtsustatud käibemaksusüsteemi aluseks on eeldused, mille puhul ei peeta osaliselt kinni komisjoni enda 
etappidest selle omavahendi arvutamisel. 

Audiitorid soovitavad Euroopa Parlamendil ja nõukogul teha Euroopa Komisjonile ülesandeks 

• hinnata äriühingu tulumaksu põhise omavahendi rakendamise tõenäosust järgmisel eelarveperioodil; 

• selgitada, et heitkogustepõhised vahendid ei loo liikmesriikidele täiendavaid stiimuleid 
kasvuhoonegaaside vähendamiseks ja selle volatiilsuse mõju analüüsimiseks; 

• kaaluda, kuidas plastpakendijäätmetest saadav tulu võib väheneda tarbijate käitumise muutumise tõttu; 

• käibemaksu puudutav ettepanek uuesti läbi vaadata. 

 

Toimetajatele  

Euroopa Kontrollikoda aitab edendada ELi finantsjuhtimist, avaldades arvamusi uute või muudetud 
finantsjuhtimisalase mõjuga õigusaktide ettepanekute kohta. Arvamusi kasutavad oma töös seadusandjad – 
Euroopa Parlament ja nõukogu. 

Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 5/2018 Euroopa Liidu uut omavahendite süsteemi käsitleva komisjoni 
ettepaneku kohta on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) inglise keeles; arvamuse versioonid 
ELi teistes keeltes avaldatakse hiljem. 
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