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DOCHODY UNII

Budżet Unii jest finansowany głównie (99 %) z zasobów własnych. Roczne dochody
muszą całkowicie pokryć roczne wydatki. Dochody budżetowe określa Rada po konsultacji
z Parlamentem Europejskim. Decyzja w sprawie systemu zasobów własnych musi zostać
ratyfikowana przez państwa członkowskie.

PODSTAWA PRAWNA

— Art. 311 i 332 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a i 171
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

— decyzja Rady 2014/335/UE z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych
Unii Europejskiej[1], rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 608/2014 z dnia 26 maja
2014 r. określające środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii
Europejskiej[2] oraz rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 609/2014 z dnia 26 maja
2014 r. w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych,
zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie
środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych[3]. Po ratyfikacji tych aktów prawnych
weszły one w życie z dniem 1 października 2016 r. i obowiązują z mocą wsteczną od dnia
1 stycznia 2014 r.

CEL

Zagwarantowanie Unii Europejskiej autonomii finansowej w ramach dyscypliny budżetowej.

FUNKCJONOWANIE

O ile Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) od początku dysponowała zasobami
własnymi, o tyle Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Europejska Wspólnota Energii
Atomowej (Euratom) finansowane były początkowo ze składek państw członkowskich. Zasoby
własne zapewniła Wspólnocie decyzja w sprawie zasobów własnych z dnia 21 kwietnia
1970 r. Obecnie zasoby własne służące pokryciu rocznych środków na płatności ograniczone
są do maksymalnie 1,20 % unijnego dochodu narodowego brutto (DNB). W praktyce obecne
wieloletnie ramy finansowe (WRF) 2014–2020 ustalają pułap na ok. 1 % unijnego DNB. Ze
względu na konieczność zrównoważenia budżetu wydatki są również ograniczone tym pułapem.

[1]Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.
[2]Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 29.
[3]Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 39.
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DOCHODY

1. „Tradycyjne” zasoby własne
Składają się na nie cła, opłaty rolne oraz opłaty wyrównawcze od cukru i izoglukozy. Zasoby
własne zostały utworzone decyzją z 1970 r. i są pobierane od tego czasu. W 2015 r. „tradycyjne”
zasoby własne stanowiły 12,8 % całkowitego dochodu.
2. Zasoby własne z tytułu VAT
Składka ta polega obecnie na przekazaniu na rzecz Unii odsetka szacowanego podatku VAT
pobieranego przez państwa członkowskie. Choć składkę tę przewidziano w decyzji z 1970 r.,
nie była ona pobierana do momentu harmonizacji systemów VAT w państwach członkowskich,
która nastąpiła w 1979 r. Wpływy z tytułu składki VAT stanowiły w 2015 r. prawie 12,3 %
całkowitego dochodu.
3. Zasoby własne z tytułu DNB
To źródło zasobów własnych ma formę składki równej standardowemu odsetkowi PNB
państw członkowskich ustalanemu w ramach procedury budżetowej na każdy rok. Zostało
ono utworzone decyzją Rady 88/376/EWG. Pierwotnie miała ona być pobierana wyłącznie
w przypadku, gdy pozostałe zasoby własne nie pokrywają w pełni wydatków, ale obecnie
stanowi największą część budżetu UE. Od końca lat dziewięćdziesiątych zasoby oparte na DNB
wzrosły trzykrotnie i w 2015 r. stanowiły 68,9 % dochodów UE.
4. Pozostałe dochody i saldo przeniesione z roku poprzedniego
Pozostałe dochody obejmują podatki odprowadzane od wynagrodzeń personelu UE,
składki krajów spoza UE na rzecz niektórych programów unijnych i kary płacone przez
przedsiębiorstwa, które naruszyły prawo konkurencji lub inne przepisy. Saldo z każdego roku
budżetowego zapisuje się w budżecie na następny rok budżetowy (w przypadku nadwyżki jako
dochody). Pozostałe dochody oraz dochody wynikające z przeniesionego salda i dostosowań
o charakterze technicznym stanowiły w 2015 r. 6 % dochodu całkowitego.
5. Mechanizmy korekty
Korygowanie nierównowagi budżetowej wywołanej różną wysokością składek płaconych
przez państwa członkowskie stanowi również część obecnego systemu zasobów własnych.
Uzgodniony w 1984 r. „rabat brytyjski” polegał na obniżeniu wysokości składki Wielkiej
Brytanii o równowartość dwóch trzecich różnicy pomiędzy jej składką (z wyłączeniem
tradycyjnych zasobów własnych) a kwotą otrzymywaną przez nią z budżetu. W 2007 r. rabat
ten został dostosowany w sposób umożliwiający stopniowe wyłączenie z obliczeń wydatków
pozarolniczych w państwach członkowskich, które przystąpiły do UE od 2004 r. Korekta
ta finansowana jest przez wszystkie pozostałe państwa członkowskie z wyjątkiem Niemiec,
Holandii, Austrii i Szwecji, w przypadku których obowiązuje niższa składka na finansowanie
rabatu brytyjskiego. Niemcy, Holandia, Austria i Szwecja korzystały również z obniżonej stawki
poboru VAT w latach 2007–2013, a Holandii i Szwecji przysługiwała w tym samym okresie
obniżona składka z tytułu DNB.
Jeżeli chodzi o obecne mechanizmy korekty, nadal stosowany będzie obecny mechanizm
korekty dla Wielkiej Brytanii wraz z odnośnym finansowaniem, a także obniżone stawki poboru
zasobów własnych opartych na VAT w okresie 2014–2020 dla Niemiec, Holandii i Szwecji
(0,15 %) oraz obniżki brutto wkładów rocznych opartych na DNB w okresie 2014–2020 dla
Danii (130 mln EUR), Holandii (695 mln EUR) i Szwecji (185 mln EUR) oraz w okresie
2014–2016 dla Austrii (30 mln EUR w 2014 r., 20 mln EUR w 2015 r. i 10 mln EUR
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w 2016 r.). Jeżeli chodzi o koszty poboru w przypadku tradycyjnych zasobów własnych, kwota,
która może być zatrzymana przez państwa członkowskie z tego tytułu, została zmniejszona
z 25 % do 20 % pobranych kwot. Ostatnie dostosowanie w systemie zasobów własnych dotyczy
modyfikacji decyzji wykonawczej w celu umożliwienia państwom członkowskich odroczenia
do dnia 1 września następnego roku udostępnienia wyjątkowo wysokich kwot wynikających
z dostosowań zasobów własnych na podstawie VAT i DNB.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W ciągu ostatnich kilku lat w wielu rezolucjach (np. rezolucji z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej) Parlament zwracał uwagę na
problemy z systemem zasobów własnych, w szczególności związane z jego nadmierną
złożonością. Parlament przedstawił propozycje mające zagwarantować niezależność finansową
Unii oraz zapewnić prostsze, bardziej przejrzyste i bardziej demokratyczne pozyskiwanie
dochodów.
Traktat z Lizbony stanowi, że budżet powinien być w całości finansowany z zasobów własnych,
a także przyznaje Radzie prawo do przyjęcia – jednomyślnie i po konsultacji z Parlamentem
– decyzji dotyczącej systemu zasobów własnych Unii, w tym możliwość ustanawiania
nowych kategorii zasobów własnych i uchylania istniejących. Każdą taką decyzję musiałyby
ratyfikować państwa członkowskie. Jednak obecnie środki wykonawcze w odniesieniu do takiej
decyzji mogą zostać przyjęte przez Radę wyłącznie po uzyskaniu zgody Parlamentu. Można
to postrzegać jako krok w kierunku rozszerzenia metody wspólnotowej na obszar zasobów
własnych Unii.
W oparciu o nowe przepisy Traktatu z Lizbony Parlament wielokrotnie wzywał do gruntownej
reformy systemu zasobów własnych, między innymi w swojej rezolucji z dnia 15 kwietnia
2014 r. w sprawie negocjacji poświęconych WRF na lata 2014–2020: wnioski, jakie należy
wyciągnąć, oraz dalsze kroki.
W rezolucji ustawodawczej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie projektu decyzji Rady
w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej Parlament podkreślił znaczenie
grupy wysokiego szczebla ds. zasobów własnych, którą ustanowiono w wyniku nalegań ze
strony Parlamentu podczas negocjacji w sprawie WRF na lata 2014–2020, wzywając ją do
podjęcia działań. Ta grupa wysokiego szczebla, która składa się z przedstawicieli Parlamentu,
Rady i Komisji i której przewodniczy Mario Monti, dokonała generalnego przeglądu systemu
zasobów własnych we współpracy z parlamentami krajowymi.
Grupa Montiego przedstawiła swoje sprawozdanie końcowe w styczniu 2017 r. Przez dwa lata
grupa zastanawiała się nad bardziej przejrzystymi, prostymi, sprawiedliwymi i demokratycznie
rozliczalnymi sposobami finansowania budżetu europejskiego. Głównym wnioskiem jest to, że
budżet UE potrzebuje reformy, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, w celu sprostania
obecnym wyzwaniom i osiągnięcia wymiernych wyników dla europejskich obywateli. Aby
częściowo zastąpić wkłady oparte na DNB, grupa wymienia możliwe nowe zasoby, które
mogłyby być oparte na podatku od emisji dwutlenku węgla, wspólnym podatku od paliwa
lub innych form energii, podatku środowiskowym, wspólnym podatku od osób prawnych,
zreformowanym podatku VAT lub podatku od sektora finansowego. Zalecenia te są zgodne
z Traktatami i mogłyby zostać wdrożone w ramach kolejnych WRF.
Rezultaty pracy grupy wysokiego szczebla poddawane są obecnie ocenie, tak by możliwe
reformy mogły zostać wdrożone w czasie następnych WRF. W sprawozdaniu końcowym
stwierdzono, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE wiąże się z zaprzestaniem

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0097+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0378+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0378+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0432+0+DOC+XML+V0//PL
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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stosowania mechanizmu korekty dla Zjednoczonego Królestwa i powiązanych „rabatów na
rabaty” (Zalecenie #07 s. 13).
W swojej rezolucji z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przygotowania przeglądu powyborczego
WRF na lata 2014–2020: uwag Parlamentu poprzedzających wniosek Komisji Parlament
wezwał Komisję do przedstawienia do końca 2017 r. ambitnego pakietu legislacyjnego
dotyczącego zasobów własnych na rok 2021, którego zasadami przewodnimi powinno być
uproszczenie, sprawiedliwość i przejrzystość. W swojej rezolucji z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie śródokresowej rewizji WRF na lata 2014–2020 Parlament ponownie zwrócił uwagę
na potrzebę zmniejszenia udziału wkładów opartych na DNB oraz wezwał do gruntownej
reformy albo wręcz odstąpienia od wpływów z tytułu składki VAT. Parlament wezwał również
do wprowadzenia jednego lub kilku nowych źródeł zasobów własnych oraz do wycofywania
wszelkich form rabatów. Po przyjęciu przez Parlament śródokresowej rewizji WRF, Komisja
Budżetowa przygotowuje strategiczne sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczące WRF na
okres po 2020 r. i zasobów własnych, w których ocenie poddane zostaną zalecenia zawarte
w sprawozdaniu Montiego. Przyjęcie tych sprawozdań planowane jest obecnie na początku
2018 r.
Minna Ollikainen
06/2017

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0309+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0412+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-15
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