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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 5. oktober 2021 

EU's forslag vedrørende 
opkrævning af indtægter er 
lovende, men går ikke langt nok  
Det system, der anvendes til finansiering af Den Europæiske Unions budget, er ikke blevet 
reformeret væsentligt siden 1988. De nyligt foreslåede ændringer af, hvordan EU opkræver 
indtægter, vil sikre lige vilkår mellem medlemsstaterne og er generelt et skridt i den rigtige 
retning, men der er plads til forbedringer. Dette er hovedkonklusionen i den udtalelse, som Den 
Europæiske Revisionsret i dag offentliggør om en foreslået ændring af EU's procedurer for 
opkrævning af indtægter. 
 
Den Europæiske Unions budget har tre primære indtægtskilder: traditionelle egne indtægter, en 
egen indtægt baseret på medlemsstaternes bruttonationalprodukt (BNI) og en egen indtægt 
baseret på moms. I 2021 blev EU-finansieringssystemet reformeret med nogle ændringer af to af 
disse indtægtskilder (traditionelle egne indtægter og momsbaserede bidrag). Der blev også indført 
en ny egen indtægt baseret på ikkegenanvendt plastemballageaffald. Den vigtigste retsakt bag EU's 
opkrævning af indtægter er overdragelsesforordningen, til hvilken Europa-Kommissionen har 
foreslået en række ændringer. Den Europæiske Revisionsret hilser nogle af disse ændringer 
velkommen, men påpeger områder, hvor lovgivningsforslaget har visse ulemper. 
 
"Nogle af de foreslåede ændringer til EU's indtægtsstrømme giver rigtig god mening," siger Marek 
Opioła, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for udtalelsen. "Ændringerne af, hvordan 
EU's egne indtægter overdrages til EU, vil øge forudsigeligheden for medlemsstaterne og bidrage 
til at mindske den administrative byrde for Europa-Kommissionen. Andre forslag er derimod ikke så 
lovende. For eksempel adskiller de foreslåede procedurer for tvistbilæggelse sig delvis fra reglerne 
i andre eksisterende forordninger, hvilket kan gøre ordningen for egne indtægter mere kompleks 
og påvirke retssikkerheden." 
 
Revisionsretten påpeger også, at de foreslåede regler for forvaltning af uinddrivelige beløb ikke gør 
systemet mere ligetil, og at det ikke er påvist, at de vil øge effektiviteten af opkrævningen af 
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indtægter. I nogle tilfælde, f.eks. for så vidt angår ændringer i likviditetsstyringen, er der 
simpelthen ikke tilstrækkelige oplysninger til at gøre det muligt at vurdere, hvor store fordele de 
nye regler vil medføre. 
 
Revisionsretten glæder sig generelt over de foreslåede ændringer i håndteringen af 
medlemsstaternes forsinkede betalinger. Den konkluderer, at disse ændringer sandsynligvis vil 
medføre effektivitetsgevinster - men anfører, at det berørte antal sager på årsbasis vil være relativt 
lille. Revisionsretten bemærker, at en udvidelse af loftet for morarenter til også at omfatte gamle 
sager kan medføre økonomiske fordele for nogle få medlemsstater.  
 
Revisionsretten fremsætter i sin udtalelse forslag til, hvordan ændringerne af reglerne kan 
forbedres. Den foreslår, at der i EU's system for tvistbilæggelse med medlemsstaterne i forbindelse 
med egne indtægter bør indføres en fælles revisionsprocedure. Den foreslår også, at lovgiverne 
genovervejer indførelsen af en generel tidsfrist for fjernelse af uinddrivelig gæld fra regnskaberne 
for traditionelle egne indtægter.  
 
Endelig beklager Revisionsretten, at lovgivningsforslaget om ændring af 
overdragelsesforordningen ikke omfatter en generel sammenlægning af alle gældende 
bestemmelser om EU's ordninger for opkrævning af indtægter, da dette kunne gøre systemet mere 
enkelt og gennemsigtigt. 

Baggrundsoplysninger  

Udtalelse nr. 2/2021 foreligger på engelsk på Revisionsrettens websted. De øvrige EU-
sprogudgaver vil foreligge inden for kort tid. Den Europæiske Revisionsret bidrog også til de 
lovgivningsmæssige forhandlinger om det nye EU-finansieringssystem med sin udtalelse fra 2018 
om Kommissionens forslag til den nye ordning for Den Europæiske Unions egne indtægter og sin 
udtalelse fra 2020 om forslaget til forenkling af beregningen af momsdelen i EU-
finansieringssystemet.  
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