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Plačila iz naslova BND v proračun EU: revizorji 
pozivajo k bolj osredotočenim preverjanjem  

Podatki o bruto nacionalnem dohodku (BND) so pomembna podlaga za izračun prispevkov držav 
članic v proračun EU. Glede na novo poročilo Evropskega računskega sodišča (Sodišča) 
preverjanje teh podatkov ni dovolj osredotočeno. Eurostat (statistični urad EU) je bil sicer na 
splošno uspešen pri opredeljevanju in obravnavanju vprašanj z visokim tveganjem za zbiranje 
podatkov o BND, vendar ni sistematično najprej preverjal vprašanj z visokim tveganjem in držav 
z najvišjo kategorijo tveganja. Poleg tega teh preverjanj ni vedno opravil dovolj zgodaj. Na 
primer, na vprašanje v zvezi z multinacionalnimi družbami, ki iz davčnih razlogov preselijo svoje 
poslovanje, se ni odzval takoj. 

Prispevki držav EU iz naslova BND so največji vir prihodkov proračuna EU. Leta 2021 so znašali 
116 milijard EUR, kar je približno dve tretjini proračuna. Eurostat preverja kakovost podatkov 
držav EU o BND v večletnih ciklusih in lahko od njih zahteva, da svoje prvotne ocene – ki so podlaga 
za izračun prispevkov držav EU, ki ga opravi Komisija – popravijo navzgor ali navzdol. Revizorji so 
preverili, ali je Eurostat v zadnjem ciklusu (2016–2019) dobro upravljal svoja preverjanja.  

„Pomembno je zagotoviti, da so prispevki iz naslova BND, ki jih države EU plačujejo v proračun EU, 
pošteni in predvidljivi,“ je povedal Marek Opioła, član Sodišča, ki je vodil revizijo. „Da bi bila 
preverjanja uspešna in učinkovita, bi moral Eurostat pri preverjanjih dati prioriteto medsektorskim 
vprašanjem in državam z največjim tveganjem.“ 

Predvidljivost prispevkov iz naslova BND je odvisna od tega, ali je ciklus preverjanja, ki običajno 
traja štiri ali pet let, končan pravočasno, in tega, kako hitro Eurostat obvesti države o svojih 
rezultatih. Revizorji so ugotovili, da je Eurostat preverjanja končal, kot je bilo načrtovano, in 
državam pravočasno zagotovil informacije o popravkih. Vendar so številna vprašanja – teh je bilo 
20 % več kot po prejšnjem ciklusu – ostala odprta v obliki „pridržkov”, zaradi česar bi se lahko od 
držav, na katere se ti nanašajo, zahtevalo, da v prihodnje plačajo več. 

Eurostat je za opredelitev in zmanjšanje tveganj prvič uporabil ocene tveganja in pragove, na 
podlagi katerih je lahko določil najpomembnejša vprašanja za nadaljnje obravnavanje, vendar 
rezultatov tega pristopa ni v celoti izkoristil za to, da bi preverjanja medsektorskih vprašanj in držav 
z visokim tveganjem opravil prednostno. Vse države EU je razvrstil v kategorijo tveganja z visokim, 
srednjim ali nizkim tveganjem. Vendar je na začetku ciklusa in pred državami z nizkim tveganjem 
opravil preverjanja le za tri od sedmih držav z visokim tveganjem. Dejansko je bila približno četrtina 
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specifičnih pridržkov, ki so bili izrečeni na koncu ciklusa preverjanja, povezana s štirimi državami z 
visokim tveganjem, ki niso bile uspešno določene za prioriteto. Poleg tega je Eurostat preveril 
preveč vprašanj z majhnim vplivom na BND Prioritete prav tako ni določil za vprašanja, na katere 
je opozoril, kar povečuje tveganje, da bi države najprej obravnavale vprašanja z manjšim vplivom. 
Po mnenju revizorjev bi moral Eurostat svoje delo bolj osredotočiti na vprašanja z visokim 
tveganjem in največjim možnim vplivom na BND, saj bi to lahko zmanjšalo število pridržkov in 
povečalo predvidljivost prispevkov držav EU v proračun. 

Eurostat se ni takoj odzval na vprašanje z visokim tveganjem, ki je zadevalo multinacionalne 
družbe, ki zaradi ugodnih davčnih ureditev preselijo svoje poslovanje ali sredstva, čeprav so bila s 
tem povezana računovodska vprašanja znana že več let pred začetkom ciklusa preverjanja. Poleg 
tega se je odločil, da bo pridržek glede tega vprašanja izrazil le za obdobje po letu 2018, zaradi 
česar je vpliv prejšnjih let ostal nejasen. Plačila nekaterih držav iz naslova BND bi lahko bila 
nepravilna, saj njihovi računi za obdobje pred letom 2018 morda niso bili izračunani pravilno, druge 
države, kot je Irska, pa so poročale o zanesljivih podatkih. 

Ozadje  

Vsaka država EU v proračun EU plača prispevek, izračunan kot odstotek njenega BND. Ta 
„vpoklicna stopnja” je enaka za vse države, vendar se lahko iz leta v leto spremeni (v letu 2021 je 
na primer znašala 0,84 %). V absolutni vrednosti je leta 2021 iz naslova BND največ prispevala 
Nemčija (29,6 milijarde EUR), sledili pa sta ji Francija (20,3 milijarde EUR) in Italija 
(14,5 milijarde EUR). V preteklosti so imele države EU težave s plačevanjem velikih dodatnih 
zneskov v kratkem času. Leta 2014 je zaradi revidiranih podatkov o BND prišlo do popravkov brez 
primere, ki so znašali skoraj 10 milijard EUR, kar je na nekatere države vplivalo bolj kot na druge: 
Združeno kraljestvo je moralo na primer poleg prvotno predvidenega prispevka plačati še 
2,1 milijarde EUR ali 21 %. Irska je julija 2016 v podatkih o BND za leto 2015 poročala o 24-
odstotnem (39 milijard EUR) povečanju v primerjavi z letom 2014 zaradi selitve sredstev nekaj 
velikih multinacionalnih družb. Tri države so Eurostatu leta 2017 poročale, da so od leta 2010 
opazile specifične primere podjetij, ki so v državo ali iz nje prenesla precejšnja sredstva. 
 
Posebno poročilo 25/2022 – Preverjanje bruto nacionalnega dohodka za financiranje proračuna 
EU: Tveganja pri zbiranju podatkov so bila v splošnem dobro zajeta, vendar bi bilo mogoče za 
ukrepe bolje določati prioritete je na voljo na spletišču Sodišča. Sodišče je v prejšnjem poročilu o 
tej temi, ki ga je izdalo leta 2013, ugotovilo, da je bil ciklus preverjanja 2007–2012 le delno uspešen. 
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