
Traditionelle indtægtskilder
— Nationale bidrag
  Den største indtægtskilde i EU-budgettet består af bidrag fra 

medlemsstaterne, som beregnes ud fra landenes bruttonational-
indkomst (BNI). Disse bidrag er med til at balancere budgettet.

— Moms
  En andel af det harmoniserede momsgrundlag i hver enkelt 

medlemsstat.

— Traditionelle egenindtægter
  Primært toldafgifter på import fra lande uden for EU. Ansvaret for 

indsamling og kontrol af egenindtægterne ligger hos medlems-
staterne.

Nationale rabatter
Storbritannien fik i 1985 indført en rabat (eller budgetkorrektionsme-
kanisme) på sit nationale bidrag, så landets bidrag til EU-budgettet 
blev mindre. Alle EU-medlemsstater har bidraget til finansieringen 
af denne rabat. Efter at Storbritannien fik sin rabat, argumenterede 
andre medlemsstater for, at deres EU-budgetbyrde også var for stor. 
De krævede derfor, at deres bidrag skulle være mindre, herunder at 
deres andel i finansieringen af den britiske rabat blev mindsket. I dag 
betaler Tyskland, Holland og Sverige et reduceret momsbidrag. 
Danmark, Holland og Sverige har fået et bruttonedslag i deres  
årlige BNI-bidrag.

Med Storbritanniens udtræden af EU er den tilknyttede budgetrabat 
også bragt til ophør. Kommissionen foreslår en gradvis udfasning 
af rabatterne som en del af deres forslag til et fair og balanceret 
EU-budget.

EU-budgettet har siden 1970 haft tre hovedindtægtskilder. I dag kommer hovedparten af indtægterne (77 % i 2018) fra 
BNI- og momsbaserede bidrag. Medlemsstaterne anser typisk disse for nationale bidrag frem for EU’s egenindtægter. 
Europa-Kommissionen har peget på en række nye mulige egenindtægter for den nye budgetcyklus, som vil kunne 
mindske andelen af de nationale bidrag til fordel for indtægter fra f.eks. EU’s CO2-kvotehandelssystem eller en skat på 
multinationale digitale virksomheder.
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Kilde: EPRS på grundlag af tal fra Europa-Kommissions årsrapport

EU’s indtægter i 2018

I alt€158 642 mio.

 €556 mio. (0,4 %)
Overskud fra året før

 €104 499 mio. (65,9 %)
BNI-baseret indtægt

 €20 232 mio. (12,8 %)
Told- og sukkerafgifter

 €17 625 mio. (11,1 %)
Nationale momsbaserede bidrag

 €15 732 mio. (9,9 %)
Andre indtægter

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/revenue/own-resources/correction-mechanisms_da


Egenindtægter og “Next Generation 
EU”-genopretningsplanen
Kommissionen har i sit budgetforslag fra maj 2018 foreslået en reform 
af det nuværende system for egenindtægter og indførelse af nye 
egenindtægter, som skal bidrage til virkeliggørelsen af EU’s prioriteter: 
bekæmpelse af klimaforandringer, cirkulær økonomi og fair beskatning.

I sit opdaterede forslag til det langsigtede EU-budget 2021-2027 og i 
“Next Generation EU”-genopretningsplanen foreslår Kommissionen, 
at der bliver indført nye egenindtægter på et senere tidspunkt i den 
næste budgetperiode. Disse nye egenindtægter skal gøre det lettere 
at tilbagebetale de lån, som er optaget på finansmarkederne under 
“Next Generation EU”, og lette presset på de nationale budgetter.

Europa-Parlamentet er fortaler for at bibeholde de nuværende 
egenindtægter og gradvis indføre nye. De BNI-baserede bidrag fra 
EU’s medlemsstater skal reduceres tilsvarende, mens rabatter og 
korrektionsmekanismer skal afskaffes. Finansieringen af genop-
retningen må ikke blive en byrde for den kommende generation. 
Ifølge Parlamentet er der behov for nye egenindtægtskilder for at 
finansiere omkostninger til genopretningsplanen. Beslutningen 
om det næste langsigtede EU-budget skal gå hånd i hånd med en 
beslutning om nye egenindtægter.

Mulige nye egenindtægter
—  Egenindtægt baseret på EU’s CO2-kvotehandelssystem, her-

under en udvidelse af systemet til også at gælde sø- og luftfart. 
Forventet indtægt: EUR 10 milliarder årligt.

—  Egenindtægt fra virksomheder, der drager ekstraordinært stor 
nytte af EU’s indre marked. Forventet indtægt: Afhængigt af 
udformning vil der kunne genereres ca. EUR 10 milliarder årligt 
(fælles konsolideret skattegrundlag).

—  Egenindtægt baseret på en CO2-grænsetilpasningsmekanis-
me. Forventet indtægt: Mellem EUR 5 og EUR 14 milliarder årligt.

—  Egenindtægt baseret på en digital skat på virksomheder (mul-
tinationale digitale virksomheder) med en global omsætning på 
over EUR 750 millioner årligt. Forventet indtægt: Op mod EUR 1,3 
milliarder årligt.

—  Egenindtægt baseret på et nationalt bidrag udregnet ud fra 
mængden af genanvendt plasticaffald i den pågældende  
medlemsstat.
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Kilder:
> https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/revenue/own-resources/duties-and-levies_en
> https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/revenue/own-resources/value-added-tax_en
> https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/revenue/own-resources/national-contributions_en 
> https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_3_04.06.pdf
> https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_EN.html

Kilde: EPRS på grundlag af Europa-Kommissionens estimater

 72,0 %
BNI-baseret egenindtægt

 16,0 %
Traditionelle egenindtægter

 12,0 %
Momsbaseret egenindtægt

Egenindtægter i 2018

Egenindtægter i 2018 og estimerede egenindtægter i 2027

 3,4 %
Egenindtægt baseret på ikke-
genanvendt plasticindpakning

  1,5 %
Egenindtægt baseret på EU’s  
CO2-kvotehandelssystem

 56,8 %
BNI-baseret egenindtægt

 15,1 %
Traditionelle egenindtægter

 14.1 %
Momsbaseret egenindtægt

 9,0 %
Egenindtægt baseret på et fælles 
konsolideret skattegrundlag

Estimerede egenindtægter 
i 2027

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/revenue/own-resources/duties-and-levies_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/revenue/own-resources/value-added-tax_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/revenue/own-resources/national-contributions_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_3_04.06.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_EN.html

