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Съобщение за пресата 
Люксембург, 8 декември 2022 г. 

Плащания за бюджета на ЕС въз основа на 
БНД — одиторите настояват за по-добре 
насочени проверки  

Данните за брутния национален доход (БНД) представляват важна основа за изчисляване 
на вноските на държавите членки в бюджета на ЕС. Според нов доклад на Европейската 
сметна палата верификацията на тези данни не е достатъчно добре насочена. Като цяло 
Евростат (статистическата служба на ЕС) ефективно е набелязала и взела под внимание 
въпросите, характеризиращи се с висок риск по отношение на компилирането на данни 
за БНД. Тя обаче не е проверявала систематично най-напред високорисковите въпроси 
и държавите, поставени в категорията с най-висок риск, и невинаги е извършвала тези 
проверки на достатъчно ранен етап. Например Евростат не е реагирала своевременно на 
въпроса за многонационалните предприятия, които преместват дейността си в друга 
държава поради данъчни съображения. 

Вноските въз основа на БНД на държавите — членки на ЕС, представляват най-големият 
източник на доходи за бюджета на ЕС. През 2021 г. те възлизат на 116 млрд. евро — около 
две трети от бюджета. Евростат проверява качеството на данните за БНД на държавите 
членки в многогодишни цикли и може да поиска от тях да коригират първоначалните си 
разчети – които са основата на изчислението на Комисията на техните вноски — в посока 
увеличение или намаление. Одиторите провериха дали Евростат е управлявала добре 
своите верификации през последния такъв цикъл 2016—2019 г.  

„Важно е да се гарантира, че основаните на БНД вноски на държавите членки 
в бюджета на ЕС са справедливи и предвидими“, заяви Марек Опиола, членът на ЕСП, 
който ръководи одита. „За да бъдат верификациите ефективни и ефикасни, 
междусекторните въпроси и държавите с най-висок рисков фактор следва да бъдат 
в приоритетната лента на Евростат за проверки.“ 

Предвидимостта на вноските, основани на БНД, зависи от това дали цикълът на 
верификация – обикновено с продължителност четири или пет години — е приключен 
навреме и колко бързо Евростат информира държавите относно резултатите от него. 
Одиторите установиха, че Евростат е приключила проверките по план и е предоставиха на 
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държавите своевременна информация относно корекциите. Въпреки това, много въпроси 
— с 20 % повече, отколкото след предишния цикъл — са останали отворени под формата на 
„резерви“, така че от засегнатите държави може евентуално да бъде поискано да направят 
допълнителни плащания в бъдеще. 

Използването на нов подход, включващ оценка на риска и прилагане на прагове, е 
помогнало на Евростат да идентифицира и смекчи рисковете, определяйки най-важните 
въпроси за проследяване, но тя не е използвала в пълна степен резултатите от този подход, 
за да даде приоритет на верификациите на междусекторните въпроси и високорисковите 
държави. Евростат е определила три категории риск за всички държави от ЕС — висок, 
среден или нисък. Тя обаче е извършвала проверките си в самото начало на цикъла и е 
проверила приоритетно (преди нискорисковите държави) само три от седемте 
високорискови държави. Всъщност около една четвърт от специфичните резерви в края на 
цикъла на верификация се отнасят до четирите високорискови държави, които не са били 
ефективно приоритизирани. Евростат е проверила прекалено много въпроси, които имат 
слабо отражение върху БНД. Евростат също така не отдава приоритет на идентифицираните 
от нея проблеми, което увеличава риска държавите да разглеждат най-напред въпросите 
с по-слабо отражение. Според одиторите Евростат следва да съсредоточи работата си най-
вече върху високорисковите въпроси, имащи най-голямо потенциално отражение върху 
БНД, тъй като това би могло да намали броя на резервите и да направи бюджетните вноски 
на държавите от ЕС по-предвидими. 

Евростат не е реагирала своевременно на високорисковия проблем с многонационалните 
предприятия, които преместват в други държави свои дейности или активи, за да се 
възползват от изгодни данъчни режими, въпреки че свързаните с това счетоводни въпроси 
са били известни няколко години преди началото на цикъла на верификация. Евростат също 
така е решила да постави резерва по този въпрос само за периода след 2018 г., като 
въздействието от предходните години остава неизвестно. Плащанията по БНД на някои 
държави може да се окажат неточни, тъй като техните отчети преди 2018 г. може да не са 
изчислени правилно, докато други, като Ирландия, са докладвали надеждни данни. 

Обща информация  

Всяка държава от ЕС плаща в бюджета на ЕС вноска, изчислена като процент от нейния БНД. 
Този „изискуем процент“ е един и същ за всички държави, но може да варира през 
различните години (например през 2021 г. той е бил 0,84 %). През 2021 г. Германия е 
направила най-голяма вноска на база БНД в абсолютно изражение (29,6 млрд. евро), 
следвана от Франция (20,3 млрд. евро) и Италия (14,5 млрд. евро). В миналото страните от 
ЕС са изпитвали затруднения с плащането на големи допълнителни суми в кратък срок. 
През 2014 г. ревизирането на данните за БНД е довело до безпрецедентни корекции 
в размер на близо 10 млрд. евро, като за някои държави отражението е било по-голямо, 
отколкото за други. Така например Обединеното кралство е трябвало да плати 
допълнително 2,1 млрд. евро, или 21 % в допълнение към първоначално предвидената 
в бюджета му вноска. През юли 2016 г. Ирландия е докладвала увеличение от 24 % 
(39 млрд. евро) в данните за БНД за 2015 г. в сравнение с 2014 г., дължащо се на 
преместването на активите на няколко големи многонационални предприятия. През 2017 г. 
три държави са докладвали на Евростат, че след 2010 г. са наблюдавали конкретни случаи, 
при които предприятия са преместили значителни активи във или от тяхната държава. 
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Специален доклад 25/2022 „Верификация на данните за брутния национален доход, 
използвани за финансиране на бюджета на ЕС — адекватно обхващане на рисковете при 
събирането на данни като цяло, но следва да се подобри приоритизацията на действията“ е 
публикуван на уебсайта на ЕСП. Предишният доклад на ЕСП на тази тема, публикуван през 
2013 г., заключава, че цикълът на верификация за периода 2007—2012 г. е бил само 
частично ефективен. 

Контакт с пресслужбата 
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