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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 8. december 2022 

BNI-baserede betalinger til EU-budgettet: 
Revisorerne opfordrer til mere fokuseret 
kontrol  

Data vedrørende bruttonationalindkomsten (BNI) udgør et vigtigt beregningsgrundlag for 
medlemsstaternes bidrag til EU-budgettet. Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske 
Revisionsret er kontrollen af disse data ikke tilstrækkeligt fokuseret. Eurostat (EU's statistiske 
kontor) var generelt effektiv med hensyn til at identificere og tackle højrisikoforhold vedrørende 
udarbejdelsen af BNI-data, men det kontrollerede ikke systematisk højrisikoforhold og lande i 
den højeste risikokategori først og foretog ikke altid disse kontroller tidligt nok. Eurostat 
reagerede f.eks. ikke hurtigt i forbindelse med multinationale virksomheder, der af 
skattemæssige hensyn flytter deres virksomhed. 

EU-landenes BNI-baserede bidrag udgør EU-budgettets største indtægtskilde. I 2021 beløb de sig 
til 116 milliarder euro, ca. to tredjedele af budgettet. Eurostat kontrollerer kvaliteten af EU-
landenes BNI-data i flerårige cyklusser og kan anmode landene om at op- eller nedjustere deres 
oprindelige overslag - som ligger til grund for Kommissionens beregning af deres bidrag. 
Revisorerne undersøgte, om Eurostat forvaltede sine kontroller godt i den seneste cyklus (2016-
2019).  

"Det er vigtigt at sikre, at EU-landenes BNI-baserede bidrag til EU-budgettet er rimelige og 
forudsigelige," siger Marek Opioła, det medlem af Revisionsretten, der ledte revisionsarbejdet. 
"For at have effektive og produktive kontroller bør Eurostat i sine kontroller prioritere tværgående 
forhold og lande med den højeste risikofaktor." 

Forudsigeligheden af de BNI-baserede bidrag afhænger af, om kontrolcyklussen - der normalt varer 
mellem fire og fem år - gennemføres rettidigt, og af, hvor hurtigt Eurostat underretter landene om 
sine resultater. Revisorerne konstaterede, at Eurostat havde gennemført sine kontroller som 
planlagt og givet landene rettidige oplysninger om justeringer. Mange forhold - 20 % flere end efter 
den foregående cyklus - var dog stadig uafklarede i form af "forbehold", og derfor kan de 
pågældende lande potentielt blive anmodet om at betale mere i fremtiden. 

Den nye brug af risikovurderinger og tærskler hjalp Eurostat til at identificere og afbøde risiciene 
ved at give det mulighed for at fastsætte de vigtigste forhold, det skulle følge op på, men Eurostat 
gjorde ikke fuld brug af resultaterne af denne tilgang til at prioritere kontroller af tværgående 
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forhold og højrisikolande. Eurostat tildelte alle EU-landene en risikokategori (høj, mellemhøj eller 
lav). Det foretog dog kun kontroller tidligt i cyklussen af tre af de syv højrisikolande, inden det 
kontrollerede landene med en lavere risiko. Ca. en fjerdedel af de specifikke forbehold, der var 
fremsat ved udgangen af kontrolcyklussen, vedrørte rent faktisk de fire højrisikolande, der ikke var 
blevet prioriteret effektivt. Eurostat kontrollerede endvidere for mange forhold, der kun havde en 
lille indvirkning på BNI. Det prioriterer heller ikke de forhold, det har fremhævet, hvilket øger 
risikoen for, at landene først tackler forhold med en lavere indvirkning. Ifølge revisorerne bør 
Eurostat fokusere sit arbejde mere på højrisikoforhold med størst potentiel indvirkning på BNI, da 
dette kunne reducere antallet af forbehold og gøre EU-landenes budgetbidrag mere forudsigelige. 

Eurostat reagerede ikke hurtigt på højrisikoforholdet vedrørende multinationale virksomheder, 
der flytter deres aktiviteter eller aktiver til et andet land for at nyde godt af fordelagtige 
skatteordninger, selv om de pågældende regnskabsmæssige forhold allerede var kendt flere år før 
starten på kontrolcyklussen. Endvidere besluttede det først at fremsætte et forbehold med hensyn 
hertil for perioden efter 2018, hvilket skabte usikkerhed om indvirkningen fra tidligere år. Nogle 
landes BNI-betalinger kan være ukorrekte, da deres regnskaber før 2018 måske ikke er blevet 
beregnet nøjagtigt; andre lande, f.eks. Irland, rapporterede pålidelige data. 

Baggrundsoplysninger  

Alle EU-lande betaler til EU-budgettet et bidrag, der beregnes som en procentdel af deres BNI. 
Bidragssatsen er ens for alle lande, men kan variere fra det ene år til det andet (den var 
f.eks. 0,84 % i 2021). I absolutte tal ydede Tyskland det største BNI-baserede bidrag (29,6 milliarder 
euro) i 2021, efterfulgt af Frankrig (20,3 milliarder euro) og Italien (14,5 milliarder euro). Tidligere 
havde EU-landene haft vanskeligheder med at betale store yderligere beløb med kort varsel. I 2014 
førte revisioner af BNI-data til et hidtil uset niveau af justeringer, svarende til næsten 
10 milliarder euro, hvilket havde en større indvirkning på nogle lande end andre: Det Forenede 
Kongerige skulle f.eks. betale yderligere 2,1 milliard euro eller 21 % dets oprindeligt budgetterede 
bidrag. I juli 2016 rapporterede Irland en stigning på 24 % (39 milliarder euro) i BNI-dataene for 
2015 i forhold til 2014 som følge af flytningen til andre lande af aktiver i nogle få store 
multinationale virksomheder. I 2017 rapporterede tre lande til Eurostat, at de siden 2010 havde 
konstateret specifikke tilfælde, hvor virksomheder havde flyttet betydelige aktiver til eller fra deres 
land. 
 
Særberetning 25/2022 "Kontrol af bruttonationalindkomsten til finansiering af EU-budgettet: 
Risiciene ved udarbejdelse af data er generelt godt dækket, men foranstaltningerne kan prioriteres 
bedre" kan fås på Revisionsrettens websted. Revisionsrettens tidligere beretning fra 2013 om dette 
emne konkluderede, at kontrolcyklussen 2007-2012 kun var delvist effektiv. 
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