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DA 

"Jeg vil have mine penge tilbage" Historien om 
nationale rabatter
Et kort overblik over historien om ordningen for egne indtægter og dens rabatter1 

1970-1984 Ordningen med egne indtægter indføres og omfatter told, landbrugsafgifter og sukker- og 
isoglucoseafgifter, som kaldes traditionelle egne indtægter (TEI). Medlemsstaterne får refunderet 10 % af 
disse midler til dækning af administrative udgifter. Fra 1980 betalte medlemsstaterne 1 % af deres 
momsindtægter fuldt ud (tidligere blev det kun indført gradvis), hvilket udgjorde 50 % af EU's budget på 
daværende tidspunkt. 

1985-1987 Efter Det Europæiske Råds møde i Fontainebleau i 1984 træder rabatten til Det Forenede 
Kongerige i kraft, da landets BNP pr. indbygger var lavere end gennemsnittet for Det Europæiske 
Økonomiske Fællesskab (EØF), og eftersom det havde en lille landbrugssektor og importerede en stor del af 
sine landbrugsprodukter fra lande uden for EØF. Det Forenede Kongerige havde derfor relativt begrænset 
fordel af EØF's vigtigste udgiftsprogram – den fælles landbrugspolitik – på daværende tidspunkt. Samtidig 
betalte landet et stort momsbidrag, idet andelen af dets momsgrundlag i bruttonationalproduktet (BNP) var 
højere end for andre medlemsstater. I 1985 opnåede Det Forenede Kongerige en reduktion af 
momsbidraget på 1 milliard af den europæiske valutaenhed (ECU). Fra 1986 blev rabatten defineret som 
66 % af forskellen mellem dets andel af alle momsbidrag og dets andel af alle EU's udgifter til alle de andre 
medlemsstater, eksklusive EU-udgifter i tredjelande. Medlemsstaterne betalte for denne rabat i forhold til 
deres andel af momsbetalinger. Tyskland fik en rabat på en tredjedel af det yderligere beløb, der skulle 
betales ("rabatten på rabatten"). Momssatsen blev hævet til 1,4 %. 

1988-1992 (Delors I) Det maksimale beløb for egne indtægter (dvs. loftet for de samlede egne indtægter) 
fastsættes til 1,15 % i 1988 og til 1,2 % i 1992 af EØF's samlede BNP. Der indføres en ny indtægtskilde til 
udligning af udgifterne, hvis de traditionelle egne indtægter og momsindtægterne er utilstrækkelige – et 
bidrag fra medlemsstaterne på grundlag af BNP. Der indføres en "loftordning" for momsbidrag. 
Medlemsstatens momsgrundlag må ikke overstige 55 % af dens BNP. Medlemsstaten beholder 10 % af 
opkrævningsomkostningerne. Medlemsstaterne finansierer ikke længere den britiske rabat i forhold til 
deres momsgrundlag, men i stedet på grundlag af deres BNP. 

1993-1999 (Delors II) Det overordnede loft for de egne indtægter forhøjes fra 1,20 % i 1993 til 1,27 % i 1999. 
Loftet for momsgrundlaget sænkes til 50 %. Momsbidragssatsen nedsættes gradvis til 1,0 % mellem 1995 
og 1999.  

2000-2006 Som følge af Det Europæiske Råds beslutning på dets møde i Berlin i 1999, øges 
opkrævningsomkostningerne for TEI på 10 % til 25 %. Momsbidragssatsen nedsættes til 0,75 % i 2002 og 
0,5 % 2003. Østrig, Tyskland, Nederlandene og Sverige betaler kun en fjerdedel af de normale 
omkostninger til Det Forenede Kongeriges rabat. Loftet for egne indtægter holdes på 1,27 % af BNP, 
hvilket svarer til 1,24 % af BNI. Nye medlemsstater modtog et engangsbeløb, en cash flow-facilitet i 2004 
for at forbedre deres nettobudgetstilling og andre midlertidige betalinger. 
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2007-2013 Momssatsen hæves til 0,3 %. Nogle lande opnåede en reduktion for denne periode: 0,225 % for 
Østrig, 0,15 % for Tyskland og 0,1 % for Nederlandene og Sverige. Der indføres årlige bruttoreduktioner 
af BNI-bidraget, der udelukkende gælder for denne periode,for Nederlandene (605 mio. EUR) og Sverige 
(150 mio. EUR).Sidstnævnte bruttoreduktioner finansieres af alle de øvrige medlemsstater, herunder Det 
Forenede Kongerige, gennem deres BNI. Det Forenede Kongeriges fordel af rabatten begrænses til 10.5 mia. 
EUR for at få landet til at deltage i finansieringen af udvidelsen. Det, der udelades fra beregningen af den 
britiske rabat, er værdien af ikkelandbrugsrelaterede udgifter fra EU-budgettet i de 13 medlemsstater, der 
har tilsluttet sig siden 2004.  

2014-2020 Tyskland, Nederlandene og Sverige fik en nedsat momsbidragssats på 0,15 % for denne 
periode. Danmark, Nederlandene og Sverige modtog bruttoreduktioner af deres årlige BNI-bidrag på 
henholdsvis 130 mio. EUR, 695 mio. EUR og 185 mio. EUR (2011-priser) kun for denne periode. Østrig fik en 
reduktion af sit BNI-bidrag på 30 mio. EUR i 2014, 20 mio. EUR i 2015 og 10 mio. EUR i 2016. Fradraget for 
TEI-opkrævningsomkostninger reduceres til 20 %. Loftet for egne indtægter nedsættes fra 1,24 % til 1,23 af 
BNI. 
Figur "Jeg vil have mine penge tilbage" Tidslinjer for nationale rabatter 

 
Kilde: Forfatternes egen. TEI: Traditionelle egne indtægter 266 % af forskellen mellem procentdelen for Det Forenede Kongeriges 
bidrag til momsindtægten i forhold til de øvrige medlemsstater og den andel af EU-budgettet, der anvendes i Det Forenede 
Kongerige. 3AT 0.225%, DE 0.15%, NL og SE 0.10%. 4Årlige nedsættelser på 130 mio. EUR til DK, 695 mio. EUR til NL, 185 mio. EUR til 
SE. Nedsættelse på 60 mio. EUR til AT i perioden 2014-2016. 

Oversættelse af centrale ord og begreber:   ”I want my money back” = Jeg vil have mine penge tilbage, TOR = TEI (traditionelle egne 
indtægter), reduced VAT call rate = reduceret momsbidragssats.   

1  cf. Benedetto, Giacomo (2017) “Institutions and the route to reform of the European Union’s budget revenue, 1970-2017”, Empirica 44(4): 615-
633; Cipriani, Gabriele (2014), “Financing the EU Budget: Moving forward or backwards?”, Bruxelles: Det Europæiske Center for Politiske Studier. 
Europa-Kommissionen (2015), European Union Public Finance, 5. udgave, Brussels. Heinemann, Friedrich; Philipp Mohl og Steffen Osterloh (2008),  

Reform Options for the EU Own Resource System, Heidelberg: Physica-Verlag Heidelberg. 

Kilde: Uddrag fra briefingen The net operating balances: Variants, emerging numbers and history, februar 2020 
 

                                                             

Ansvarsfraskrivelse og ophavsret. De synspunkter, der gives udtryk for i dette dokument, er udelukkende forfatternes ansvar og afspejler 
ikke nødvendigvis Europa-Parlamentets officielle holdning. Eftertryk og oversættelse til ikkekommercielle formål er tilladt, forudsat at kilden 
angives, og Europa-Parlamentet underrettes på forhånd og tilsendes et eksemplar. © Den Europæiske Union, 2020. 

Ansvarlig administrator: Alexandre MATHIS; Kontakt: Poldep-Budg@ep.europa.eu 
Dette dokument er tilgængeligt på internettet på: www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 
 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10663-017-9383-5
https://www.ceps.eu/ceps-publications/financing-eu-budget-moving-forward-or-backwards/
https://www.ceps.eu/ceps-publications/financing-eu-budget-moving-forward-or-backwards/
https://op.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/8bc08dd0-f1ed-4f45-bab4-75ac2a63d048
https://www.springer.com/gp/book/9783790820652
mailto:Poldep-Budg@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses

	"Jeg vil have mine penge tilbage" Historien om nationale rabatter
	Et kort overblik over historien om ordningen for egne indtægter og dens rabatter0F
	Ansvarsfraskrivelse og ophavsret. De synspunkter, der gives udtryk for i dette dokument, er udelukkende forfatternes ansvar og afspejler ikke nødvendigvis Europa-Parlamentets officielle holdning. Eftertryk og oversættelse til ikkekommercielle formål e...
	Ansvarlig administrator: Alexandre MATHIS ; Kontakt: Poldep-Budg@ep.europa.eu

