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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2022 m. gruodžio 8 d. 

BNPj pagrįsti mokėjimai į ES biudžetą: 
auditoriai ragina patikroms skirti daugiau 
dėmesio  

BNPj (bendrųjų nacionalinių pajamų) duomenys yra svarbus pagrindas apskaičiuojant valstybių 
narių įnašus į ES biudžetą. Kaip teigiama naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje, šių duomenų 
tikrinimui skiriama nepakankamai dėmesio. Nors Eurostatas (ES statistikos tarnyba) apskritai 
veiksmingai nustatė ir sprendė su BNPj duomenų rinkimu susijusius didelės rizikos probleminius 
klausimus, jis visų pirma sistemingai netikrino didelės rizikos probleminių klausimų ir šalių, 
kurios priklauso didžiausios rizikos kategorijai, ir ne visada šias patikras atlikdavo pakankamai 
anksti. Pavyzdžiui, Eurostatas skubiai nereagavo į tarptautinių įmonių veiklos perkėlimo 
mokesčių tikslais problemą. 

ES šalių BNPj pagrįsti įnašai yra didžiausias ES biudžeto pajamų šaltinis. 2021 m. jie sudarė 
116 milijardų eurų, .t. y. apie du trečdalius biudžeto. Eurostatas tikrina ES šalių BNPj duomenų 
kokybę pagal daugiamečius ciklus ir gali paprašyti, kad jos pataisytų savo pradinius įverčius (jais 
remdamasi Komisija apskaičiuoja jų įnašus) juos padidindamos arba sumažindamos. Auditoriai 
tikrino, ar per paskutinį 2016–2019 m. ciklą Eurostatas tinkamai valdė savo patikras.  

„Svarbu užtikrinti, kad ES šalių BNPj pagrįsti įnašai į ES biudžetą būtų teisingi ir nuspėjami, –teigė 
auditui vadovavęs Audito Rūmų narys Marekas Opioła. – Kad patikros būtų veiksmingos ir 
efektyvios, horizontalieji klausimai ir šalys, kuriose rizikos veiksnys yra didžiausias, turėtų būti 
Eurostato prioritetinėje patikrų eilėje.“ 

BNPj pagrįstų įnašų nuspėjamumas priklauso nuo to, ar tikrinimo ciklas, kuris paprastai trunka 
ketverius ar penkerius metus, baigiamas laiku, ir nuo to, kaip greitai Eurostatas informuoja šalis 
apie savo rezultatus. Auditoriai nustatė, kad Eurostatas atliko patikras, kaip planuota, ir šalims laiku 
pateikė informaciją apie pataisymus. Tačiau daug probleminių klausimų, t. y. 20 % daugiau nei po 
ankstesnio ciklo, liko neišspręsti kaip „išlygos“, todėl atitinkamų šalių galėjo būti paprašyta ateityje 
mokėti daugiau. 

Pradėjus naudoti naujus rizikos vertinimus ir ribines vertes, Eurostatui buvo lengviau nustatyti ir 
sumažinti riziką, nes jis galėjo nustatyti svarbiausius probleminius klausimus, susijusius su tolesniais 
veiksmais, tačiau Eurostatas nevisiškai pasinaudojo šio metodo rezultatais, kad pirmenybę teiktų 
patikroms, susijusioms su horizontaliaisiais klausimais ir didelės rizikos šalimis. Eurostatas visas ES 
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šalis priskyrė didelės, vidutinės arba mažos rizikos kategorijai. Tačiau trijų iš septynių didelės rizikos 
šalių patikras jis atliko tik ciklo pradžioje ir prieš tikrindamas mažesnės rizikos šalis. Iš tikrųjų 
maždaug ketvirtadalis tikrinimo ciklo pabaigoje nustatytų konkrečių išlygų buvo susijusios su 
keturiomis didelės rizikos šalimis, kurioms veiksmingai nebuvo suteiktas prioritetas. Be to, jis 
tikrino per daug probleminių klausimų, kurių poveikis BNPj yra nedidelis. Eurostatas taip pat 
neteikia prioriteto savo pažymėtiems klausimams, o tai padidina riziką, kad šalys pirmiausia gali 
spręsti mažesnio poveikio probleminius klausimus. Auditorių nuomone, Eurostatas turėtų daugiau 
dėmesio skirti didelės rizikos probleminiams klausimams, turintiems didžiausią galimą poveikį 
BNPj, nes dėl to galėtų sumažėti išlygų skaičius, o ES šalių įnašai į biudžetą būtų labiau nuspėjami. 

Eurostatas skubiai nereagavo į didelės rizikos probleminį klausimą, kai tarptautinės įmonės perkelia 
savo operacijas ar turtą, kad galėtų pasinaudoti palankiomis mokesčių sistemomis, nors susiję 
apskaitos probleminiai klausimai jau buvo žinomi prieš kelerius metus iki tikrinimo ciklo pradžios. 
Eurostatas taip pat nusprendė padaryti išlygą dėl šio klausimo tik laikotarpiui po 2018 m., tačiau 
ankstesnių metų poveikis lieka neaiškus. Kai kurių šalių BNPj mokėjimai gali būti neteisingi, nes jų 
sąskaitos iki 2018 m. galėjo būti apskaičiuotos netiksliai. Kitos šalys, pavyzdžiui, Airija, pateikė 
patikimus duomenis. 

Bendra informacija  

Visos ES šalys į ES biudžetą moka įnašą, kuris apskaičiuojamas kaip jų BNPj procentinė dalis. Šis 
„pareikalavimo tarifas“ yra vienodas visoms šalims, tačiau kiekvienais metais gali skirtis 
(pavyzdžiui, 2021 m. jis buvo 0,84 %). Vertinant absoliučiais skaičiais, didžiausias BNPj pagrįstas 
įnašas (29,6 milijardo eurų) 2021 m. buvo Vokietijos įnašas, po jos – Prancūzijos (20,3 milijardo 
eurų) ir Italijos (14,5 milijardo eurų). Praeityje ES šalims buvo sunku per trumpą laiką sumokėti 
dideles papildomas sumas. 2014 m. peržiūrėjus BNPj duomenis buvo atlikti precedento 
neturintys pataisymai, kurių vertė siekė beveik 10 milijardų eurų, o poveikis kai kurioms šalims 
buvo didesnis nei kitoms: pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė turėjo papildomai sumokėti 2,1 milijardo 
eurų, t. y. 21 %, daugiau nei jos iš pradžių į biudžetą įtrauktas įnašas. 2016 m. liepos mėn. Airija 
pranešė, kad dėl kelių didelių tarptautinių įmonių turto perkėlimo 2015 m. BNPj padidėjo 24 % 
(39 milijardais eurų), palyginti su 2014 m. 2017 m. trys šalys Eurostatui pranešė, kad nuo 2010 m. 
jos nustatė konkrečių atvejų, kai įmonės daug savo turto perkėlė į savo šalį arba už jos ribų. 
 
„Specialioji ataskaita 25/2022 „Bendrųjų nacionalinių pajamų, skirtų ES biudžetui finansuoti, 
tikrinimas. Su duomenų rengimu susijusi rizika apskritai įvertinta tinkamai, tačiau galima teikti 
didesnį prioritetą veiksmams“ skelbiama Audito Rūmų interneto svetainėje. Ankstesnėje 2013 m. 
Audito Rūmų ataskaitoje šia tema padaryta išvada, kad 2007–2012 m. tikrinimo ciklas buvo tik iš 
dalies veiksmingas. 
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