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ПРИХОДИ НА СЪЮЗА

Бюджетът на ЕС се финансира в голяма част (над 90 %) чрез собствени
ресурси. Годишните приходи трябва да покриват напълно годишните разходи.
Решението за системата на собствени ресурси се взема от Съвета
с единодушие, като той взема предвид становището на Европейския парламент.
После това решение трябва да бъде ратифицирано от държавите членки.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Член 311 и член 322, параграф 2 от Договора за функционирането на
Европейския съюз и членове 106a и 171 от Договора за създаване на
Европейската общност за атомна енергия;

— Решение (ЕС, Евратом) № 2020/2053 от 14 декември 2020 г. относно
системата на собствените ресурси на Европейския съюз;

— Регламент (ЕС, Евратом) 2021/768 на Съвета от 30 април 2021 година за
определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси
на Европейския съюз, Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета
от 26 май 2014 година относно методите и процедурата за предоставяне
на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и
на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от
парични средства, Регламент (ЕС, Евратом) 2021/769 на Съвета от 30 април
2021 година за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за
окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси,
набирани от данък добавена стойност, и Регламент (ЕС, Евратом) 2021/770
на Съвета от 30 април 2021 година относно изчисляването на собствения
ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, относно
методите и процедурата за предоставяне на този собствен ресурс, относно
мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства и относно
някои аспекти на собствения ресурс на база брутен национален доход.

ЦЕЛ

Да се осигури финансова самостоятелност на Европейския съюз в рамките на
бюджетната дисциплина.
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НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАНЕ

Решението за собствените ресурси от 21 април 1970 г. предостави
на ЕИО собствени ресурси. С Решение на Съвета (ЕС, Евратом) 2020/2053
от 14 декември 2020 г. равнището на собствените ресурси, които могат да бъдат
събирани годишно, понастоящем е ограничено до максимум 1,4 % от брутния
национален доход (БНД) на ЕС. Тъй като общите разходи, не могат да надхвърлят
общите приходи, разходите също са ограничени в рамките на този таван (1.4.3).
На практика с настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода
2021 – 2027 г. (1.4.3) горната граница на разходите е определена на равнище
около 1,4 % от БНД на ЕС.

СЪСТАВ НА ПРИХОДИТЕ

1. „Традиционни“ собствени ресурси
Те включват мита, селскостопански мита и налози върху захарта, събирани
от 1970 г. Процентът, който може да бъде удържан от държавите членки за
покриване на разходите по събирането на приходи, беше увеличен отново
от 20 % на 25 %. „Традиционните“ собствени ресурси обикновено представляват
около 10 % от приходите от собствени ресурси[1].
2. Собствени ресурси на база ДДС
Те се изразяват в прехвърляне на Съюза на процент от очаквания данък добавена
стойност (ДДС), събиран от държавите членки. Макар и предвидени в решението
от 1970 г., тези ресурси не бяха използвани до хармонизирането на ДДС
системите на държавите членки през 1979 г. Ресурсите от ДДС понастоящем също
така представляват около 10 % от приходите от собствени ресурси.
3. Собствени ресурси на базата на БНД
Този собствен ресурс се изразява в налог върху БНД на държавите членки при
еднаква ставка, която се определя в хода на бюджетната процедура всяка година.
Този ресурс беше създаден с Решение 88/376/ЕИО на Съвета от 24 юни 1988 г.
Първоначално той трябваше да се събира, ако другите собствени ресурси не
могат да покрият напълно разходите, но сега от него се финансира основната
част от бюджета на ЕС. Ресурсите на базата на БНД са се утроили от края на 90-
те години на миналия век и понастоящем съставляват около 70 % от приходите
от собствени ресурси.
4. Собствен ресурс на база отпадъци от опаковки от пластмаса
Това е първата нова категория собствени ресурси, въведена от 1 януари
2021 г. с Решението за собствените ресурси от 2020 г. Това е национална
вноска въз основа на количеството нерециклирани отпадъци от пластмасови
опаковки, с единна изискуема ставка от 0,80 евро на килограм. Вноските на
държавите членки с БНД на глава от населението под средния за ЕС се
намаляват с еднократна годишна сума, съответстваща на 3,8 килограма отпадъци

[1]Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2021 година.
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от пластмасови опаковки на глава от населението. Приходите от този ресурс
осигуряват около 3—4 % от бюджета на ЕС.
5. Други приходи и пренесено салдо от предходната година
Другите приходи включват данъци върху заплатите на лицата, работещи
в европейските институции, вноски на държави извън ЕС по някои програми
на ЕС, оставащите вноски на Обединеното кралство и глоби, плащани от
дружества, за които са констатирани нарушения на законодателството в областта
на конкуренцията или друго законодателство. При наличието на излишък, салдото
от всяка финансова година се вписва в бюджета за следващата година като
приход. Другите приходи, салда и технически корекции обикновено представляват
около 2—8 % от общите приходи.
6. Корекционни механизми
Системата на собствени ресурси се използва също така, за да се
коригират бюджетните дисбаланси между нетните вноски на държавите членки.
Договорената през 1984 г. „отстъпка за Обединеното кралство“ намаляваше
вноската на Обединеното кралство и беше финансирана поравно от всички други
държави членки, с изключение на Германия, Нидерландия, Австрия и Швеция,
които се ползваха с намаление. Въпреки че отстъпката за Обединеното кралство
вече не се прилага, от корекциите под формата на еднократни суми ще продължат
да се ползват Дания, Германия, Нидерландия, Австрия и Швеция през периода
2021—2027 г.
7. Получени заеми
Бюджетът на ЕС не може да отчита дефицит и финансирането на разходите му
чрез заеми не е разрешено. Въпреки това, за да се финансират безвъзмездните
средства и заемите, предоставени по линия на Инструмента за възстановяване
Next Generation EU (NGEU), Комисията беше упълномощена по изключение и
временно да заеме до 750 000 милиарда евро (по цени от 2018 г.) на капиталовите
пазари. Новите нетни заеми следва да спрат в края на 2026 г., след което
ще бъдат разрешени само операции по рефинансиране. Комисията прилага
диверсифицирана стратегия за набиране на заемни средства, която съчетава
използването на дългосрочни облигации, екосъобразни облигации и краткосрочни
облигации, продавани чрез синдикиране и търгове, в съчетание с открита
и прозрачна комуникация чрез годишни решения за заемане на средства и
шестмесечни планове за финансиране.

КЪМ РЕФОРМА НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ НА ЕС

В Договора от Лисабон отново се посочва, че бюджетът следва да се финансира
изцяло от собствени ресурси и се запазва правомощието на Съвета, след
провеждането на консултации с Парламента, да приема единодушно решение
за системата на собствени ресурси на Съюза[2], да въвежда нови категории
собствени ресурси и да отменя някои съществуващи категории. В него също така

[2]Тези решения трябва да се ратифицират от държавите членки.
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се посочва, че Съветът може да приема мерки за прилагане на тези решения само
с одобрението на Парламента.
През януари 2017 г. групата на високо равнище, създадена през 2014 г. с цел
извършване на общ преглед на системата на собствените ресурси („групата
Монти“), представи окончателния си доклад относно по-прозрачни, прости,
справедливи и подлежащи на демократична отчетност начини за финансиране
на бюджета на ЕС. Основният извод е, че бюджетът на ЕС се нуждае от реформа
както по отношение на приходите, така и по отношение на разходите, с оглед
справяне с настоящите предизвикателства и постигане на осезаеми резултати за
гражданите на Съюза.
Въз основа на този доклад и последвалия Документ за размисъл относно
бъдещето на финансите на ЕС, на 2 май 2018 г. Комисията направи
предложения[3] за опростяване на настоящия собствен ресурс на база ДДС и
за въвеждане на кошница от нови собствени ресурси. Това ще представлява
около 12 % от общия бюджет на ЕС и ще включва 20 % от приходите от схемата
на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), изискуема ставка от 3 % от нова обща
консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и национална вноска,
изчислена според нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки.
Комисията предложи премахване на всички отстъпки и намаляване от 20 %
на 10 % на дела на митническите приходи, които държавите членки задържат
като разходи по събирането. Освен това тя предложи увеличение на тавана
за годишно изискуемите собствени ресурси, с цел да се вземе предвид по-
ниският общ БНД на ЕС-27 и предложението за включване на Европейския фонд
за развитие в бюджета на ЕС.

СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Като се базира на новите разпоредби на Договора от Лисабон, Парламентът
многократно е призовавал за извършването на задълбочена реформа на
системата на собствените ресурси в редица свои позиции и резолюции
през последните години[4]. Парламентът подчерта проблемите със системата на
собствените ресурси, по-специално прекомерната ѝ сложност и финансовата ѝ
зависимост от националните вноски.
Парламентът настоя за реформи, за да се опрости събирането на приходите,
да се повиши неговата прозрачност и демократичност, да се намали делът на
вноските от БНД, да се реформира или премахне ресурсът на базата на ДДС и
постепенно да се премахнат всички форми на отстъпки.

[3]Сметната палата представи становище относно предложенията на 29 ноември 2018 г. (Становище № 5/2018).
[4]Позиция от 17 декември 2014 г. относно системата за собствени ресурси на Европейските общности; Позиция
от 16 април 2014 г. относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси; Резолюция
от 6 юли 2016 г. озаглавена „Подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014—2020 г.:
Препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията“; Резолюция от 26 октомври 2016 г. относно
междинното преразглеждане на МФР за периода 2014—2020 г.; Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно Документа
за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС; Резолюция от 14 март 2018 г. относно реформата на системата на
собствените ресурси на Европейския съюз; Резолюция от 30 май 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за
периода 2021—2027 г. и собствените ресурси; Резолюция от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова
рамка за периода 2021—2027 г.
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С оглед постигането на по-стабилен бюджет на ЕС, предназначен да подкрепя
целите на политиката на ЕС, ЕП многократно призова за амбициозна и
балансирана кошница от нови собствени ресурси на ЕС, която да е справедлива,
проста, прозрачна и фискално неутрална за гражданите.
В своята резолюция от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова
рамка за периода 2021—2027 г. и собствените ресурси Парламентът призова и за
въвеждането на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите.

ПРЕГОВОРИ ОТНОСНО МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА
РАМКА (МФР) ПРЕЗ 2020 Г.

На 28 май 2020 г. Комисията представи предложение за заем на стойност
до 750 млрд. евро чрез емитиране на облигации на международните пазари от
името на ЕС, с падежи от 3 до 30 години, за да се финансират преразгледаната
МФР и Next Generation EU с цел справяне с последиците от пандемията
от COVID-19. За да се подкрепят поетите от ЕС задължения във връзка с крайното
възстановяване на полученото от пазара финансиране, Комисията предложи
таванът на собствените ресурси да бъде увеличен, временно и по изключение,
с 0,6 % от БНД на ЕС в добавка към предлаганото постоянно увеличение от 1,2 %
на 1,4 % от БНД, за да се вземе предвид новият икономически контекст. Тя също
така предложи нов собствен ресурс на базата на нерециклираните отпадъци
от пластмасови опаковки и варианти за нови собствени ресурси, включващи
собствени ресурси на база схемата на ЕС за търговия с емисии (разширена
с морския сектор и сектора на въздухоплаването), механизъма за корекция на
въглеродните емисии на границите, собствен ресурс, основан на дейността на
големите предприятия, както и данъчно облагане на цифровите технологии.
На заседанието на Европейския съвет от 17—21 юли 2020 г. държавните
или правителствените ръководители постигнаха съгласие по нова МФР,
Next Generation EU, като повишиха тавана за плащанията, както и по нов собствен
ресурс на база нерециклирани отпадъци от пластмасови опаковки, който да се
прилага от януари 2021 г.
В своята резолюция от 23 юли 2020 г. Парламентът подчерта, че само
създаването на допълнителни нови собствени ресурси може да спомогне за
погасяване на дълга на ЕС, като същевременно ще спаси бюджета на ЕС и
ще облекчи фискалния натиск върху националните хазни и гражданите на ЕС.
На 16 септември 2020 г. в становището на Парламента в рамките на процедурата
на консултация отново се отправя призив за въвеждане на нови собствени
ресурси съгласно пътна карта и за премахване на всички отстъпки.
На 10 ноември 2020 г. преговарящите от страна на Парламента, Съвета и
Комисията постигнаха политическо споразумение относно МФР, собствените
ресурси и някои аспекти, свързани с управлението на инструмента за
възстановяване. Ново приложение към Междуинституционалното споразумение
между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната
дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово
управление определя пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси за
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периода 2021—2027 г. Приходите от нови собствени ресурси следва да бъдат
достатъчни за покриване на погасителните вноски за Next Generation EU, докато
всички останали приходи следва да финансират бюджета на ЕС в съответствие
с принципа на универсалност. Обвързващият график изисква от Комисията да
представи до юни 2021 г. предложения за нови собствени ресурси, основаващи
се на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите, на данък
върху цифровите услуги и на преразгледана схема за търговия с емисии (да се
въведе до 1 януари 2023 г.), както и да представи до юни 2024 г. предложения
за допълнителни нови собствени ресурси, които биха могли да включват данък
върху финансовите сделки и финансова вноска, свързана с корпоративния
сектор (евентуално нова обща основа за облагане с корпоративен данък).
Съгласно новото решение за собствените ресурси, прието на 14 декември 2020 г.,
отстъпките за някои държави членки се запазват и разходите по събирането на
мита се увеличават от 20 % на 25 %.

РАЗВИТИЕ СЛЕД 2020 Г.

След като беше ратифицирано от всички държави членки до 31 май 2021 г.
Решението за собствените ресурси се прилага със задна дата, считано
от 1 януари 2021 г.
След предложенията от 14 юли 2021 г. за преразглеждане на СТЕ на ЕС и
въвеждането на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите,
на 22 декември 2021 г. беше публикувано предложение за следващо поколение
собствени ресурси на ЕС. В предложението се посочва, че 25 % от приходите
от продадените на търг квоти по СТЕ, 75 % от приходите, генерирани от
механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, и 15 % от дела на
остатъчните печалби, преразпределени на държавите — членки на ЕС, съгласно
споразумението на ОИСР/Г-20 за международно корпоративно данъчно облагане
(първи стълб), ще бъдат внасяни в бюджета на ЕС като собствени ресурси.
На 23 ноември 2022 г. Парламентът прие изменения на предложението, по което
се очаква решение на Съвета.

Andras Schwarcz
12/2022
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