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UNIONENS INDTÆGTER

EU's budget finansieres hovedsageligt (99 %) gennem egne indtægter. De årlige indtægter
skal dække de årlige udgifter fuldstændigt. Budgetindtægterne fastsættes af Rådet efter høring
af Europa-Parlamentet. En beslutning angående ordningen for Unionens egne indtægter skal
ratificeres af medlemsstaterne.

RETSGRUNDLAG

— Artikel 311 og artikel 332, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
og artikel 106a og 171 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab

— Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den
Europæiske Unions egne indtægter[1], Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 608/2014 af
26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den
Europæiske Unions egne indtægter[2] og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014
af 26. maj 2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne
indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om foranstaltningerne for at opfylde
likviditetskrav[3]. Efter ratificering trådte retsakterne i kraft d. 1. oktober 2016 og anvendes
med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2014.

FORMÅL

At sikre Den Europæiske Union finansiel autonomi inden for rammerne af budgetdisciplin.

ARBEJDSGANG

Mens Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) fra begyndelsen fik tildelt sine
egne indtægter, blev Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og Det Europæiske
Atomenergifællesskab (Euratom) i begyndelsen finansieret af medlemsstaterne. Med afgørelsen
om egne indtægter af 21. april 1970 fik EØF sine egne indtægter. De egne indtægter til at
dække de årlige betalingsbevillinger er i øjeblikket begrænset til maksimalt 1,20 % af EU's
bruttonationalindkomst (BNI). I praksis fastsætter den nuværende flerårige finansielle ramme
(FFR) for 2014-2020 loftet til 1 % af EU's BNI. Da budgettet skal balancere, skal udgifterne
også holdes under dette loft.

[1]EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.
[2]EUT L 168 af 7.6.2014, s. 29.
[3]EUT L 168 af 7.6.2014, s. 39.
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INDTÆGTER

1. »Traditionelle« egne indtægter
Disse består af told, landbrugsafgifter og sukker- og isoglukoseafgifter. Disse indtægter blev
indført ved afgørelsen fra 1970 og er blevet opkrævet siden da. I 2015 udgjorde de traditionelle
egne indtægter 12,8 % af de samlede indtægter.
2. Momsbaserede egne indtægter
Denne opnås i øjeblikket ved, at en procentdel af den anslåede momsafgift, som
medlemsstaterne opkræver, overføres til Unionen. Selv om denne indtægt blev indført ved
afgørelsen fra 1970, blev den først anvendt efter harmoniseringen af medlemsstaternes
momssystemer i 1979. Momsindtægten udgjorde 12,3 % af de samlede indtægter i 2015.
3. BNI-baserede egne indtægter
Denne egen indtægt består af en afgift, der opkræves af medlemsstaternes BNI, med en
procentdel, der fastlægges hvert år inden for rammerne af den årlige budgetprocedure, og
blev indført ved Rådets afgørelse 88/376/EØF. Oprindeligt skulle den kun opkræves, hvis
de øvrige egne indtægter ikke var tilstrækkelige til at dække udgifterne, men nu finansierer
den størstedelen af EU-budgettet. De BNI-baserede indtægter er tredoblet siden slutningen af
1990'erne, og i 2015 udgjorde de 68,9 % af EU's indtægter.
4. Andre indtægter og den overførte balance fra det foregående år
Andre indtægter omfatter indkomstskat indbetalt af EU-ansatte, bidrag fra lande uden for EU til
visse EU-programmer og bøder fra virksomheder, der overtræder konkurrenceloven eller andre
love. Balancen fra hvert regnskabsår sættes ind i budgettet for det følgende år som en indtægt
i tilfælde af et overskud. Andre indtægter, balancer og tekniske tilpasninger beløb sig i 2015 til
6 % af de samlede indtægter.
5. Korrektionsmekanismer
Korrektion af budgetuligevægt mellem medlemsstaternes bidrag indgår også i den nuværende
ordning for egne indtægter. Det Forenede Kongeriges rabat, som blev aftalt i 1984, består i en
nedsættelse af Det Forenede Kongeriges bidrag svarende til to tredjedele af forskellen mellem
dets bidrag (undtagen traditionelle egne indtægter) og det, som det modtager fra budgettet.
Denne rabat blev justeret i 2007 med henblik på gradvist at udelukke ikke-landbrugsudgifter i
de medlemsstater, der er tiltrådt siden 2004, fra beregningen. Denne korrektion finansieres af
alle de øvrige medlemsstater, undtagen Tyskland, Nederlandene, Østrig og Sverige, som nyder
godt af en nedsættelse i deres andel af bidrag til finansieringen af Det Forenede Kongeriges
rabat. Tyskland, Nederlandene, Østrig og Sverige nød også godt af en nedsættelse i deres
momsbidragssats i perioden 2007-2013, og Nederlandene og Sverige nød godt af en nedsættelse
af deres BNI-bidrag i den samme periode.
Hvad angår den nuværende korrektionsmekanisme, vil den eksisterende korrektionsmekanisme
for Det Forenede Kongerige og finansieringen heraf fortsætte, og det samme gælder de nedsatte
momsbidragssatser for den momsbaserede egen indtægt for perioden 2014-2020 for Tyskland,
Nederlandene og Sverige (på 0,15 %) og bruttonedsættelser af det årlige BNI-bidrag for
perioden 2014-2020 for Danmark (130 mio. EUR), for Nederlandene (695 mio. EUR), for
Sverige (185 mio. EUR) samt for perioden 2014-2016 for Østrig (30 mio. EUR i 2014,
20 mio. EUR i 2015 og 10 mio. EUR i 2016). Hvad angår indsamlingen af traditionelle egne
indtægter, er den procentdel, som medlemsstaterne kan beholde, blevet reduceret fra 25 %
til 20 %. Den sidste ændring af ordningen for EU's egne indtægter vedrører en ændring af
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gennemførelsesafgørelsen, der giver medlemsstaterne mulighed for at udsætte overdragelsen
af usædvanligt høje beløb, som stammer fra justeringen af de egne indtægter baseret på
momsbidragssatsen og BNI, til den 1. september det efterfølgende år.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentet har i en række beslutninger over de seneste år (f.eks. i beslutningen af
17. december 2014 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter)
fremhævet problemer med ordningen for egne indtægter, navnlig at den er yderst kompliceret.
Parlamentet har stillet forslag, som skal sikre Unionens økonomiske uafhængighed, og som gør
indtægtsopkrævningen mere enkel, mere gennemsigtig og mere demokratisk.
Af Lissabontraktaten fremgår det, at budgettet fuldt ud skal finansieres af egne indtægter, og at
Rådet efter høring af Europa-Parlamentet er bemyndiget til enstemmigt at vedtage en afgørelse
om ordningen for Unionens egne indtægter, herunder muligheden for at oprette nye kategorier
af egne indtægter og ophæve eksisterende kategorier. En sådan afgørelse skal dog ratificeres
af medlemsstaterne. Nu kan gennemførelsesforanstaltningerne for en sådan afgørelse dog kun
vedtages af Rådet, efter det har opnået Europa-Parlamentets godkendelse. Dette kan opfattes
som et skridt i retningen af at udvide fællesskabsmetoden til også at omfatte området for
Unionens egne indtægter.
På baggrund af de nye bestemmelser i Lissabontraktaten har Parlamentet gentagne gange
opfordret til en gennemgribende reform af ordningen for egne indtægter, f.eks. i sin beslutning
af 15. april 2014 om »forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020:
erfaringer og vejen frem«.
I sin lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om udkast til Rådets afgørelse om
ordningen for egne indtægter fremhævede Parlamentet betydningen af gruppen på højt plan
vedrørende egne indtægter, som blev nedsat som et resultat af Parlamentets insisteren under
forhandlingerne om FFR for 2014-2020. Denne gruppe på højt plan, der er sammensat af
repræsentanter fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen under forsæde af Mario Monti,
påtog sig en generel gennemgang af ordningen for egne indtægter i dialog med de nationale
parlamenter.
Montigruppen fremlagde sin endelige rapport i januar 2017. I to år havde gruppen drøftet
mere gennemsigtige, enkle, fair og demokratisk ansvarlige måder til finansiering af EU-
budgettet. Hovedkonklusionen er, at EU-budgettet har behov for en reform, både på indtjenings-
og udgiftssiden, for at håndtere aktuelle udfordringer og for at opnå konkrete resultater for
europæiske borgere. For delvist at kunne erstatte de BNI-baserede bidrag opstiller gruppen
mulige nye indtægter, som kunne baseres på en CO2-afgift, en fælles afgift for brændstof
eller anden form for energi, en miljøafgift, en fælles selskabsskat, en reformeret momsordning
eller en afgift på finanssektoren. Disse anbefalinger er forenelige med traktaterne og kunne
gennemføres i næste FFR.
Resultatet af højniveaugruppens arbejde er i øjeblikket ved at blive vurderet, således at
eventuelle reformer kan blive operationelle på tidspunktet for den næste FFR. I den endelige
rapport oplyses det, at Det Forenede Kongeriges udtræden af EU medfører, at Det Forenede
Kongeriges korrektionsmekanisme og de relaterede »rabatter på rabatter« ophører (Henstilling
nr. 07, s. 13).
I sin beslutning af 6. juli 2016 om »Forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme
2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag« opfordrede
Europa-Parlamentet derfor Kommissionen til inden udgangen af 2017 at forelægge et forslag

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0097+0+DOC+XML+V0//DA
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P7-TA-2014-0378
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P7-TA-2014-0432
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P8-TA-2016-0309
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til en ambitiøs lovpakke om egne indtægter fra og med 2021 med enkelhed, retfærdighed og
gennemsigtighed som de styrende principper. Parlamentet understregede igen i sin betænkning
af 26. oktober 2016 om midtvejsrevision af FFR for 2014-2020, at det er nødvendigt at
reducere andelen af BNI-bidraget, og opfordrede til, at momsindtægterne enten reformeres
væsentligt eller helt afskaffes. Europa-Parlamentet opfordrede desuden til at indføre en eller
flere nye egne indtægter og til at udfase alle former for rabatter. Efter Parlamentets vedtagelse
af midtvejsrevisionen af FFR forbereder Budgetudvalget strategiske initiativbetænkninger om
FFR efter 2020 og egne indtægter, hvori henstillingerne fra Monti-rapporten vil blive vurderet.
Vedtagelsen af disse rapporter er i øjeblikket planlagt til starten af 2018.
Minna Ollikainen
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0412+0+DOC+XML+V0//DA
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//EN&language=DA#BKMD-15
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