
Cikk
11-05-2023 - 11:34
20200918STO87405

Miért sürgeti a Parlament új bevételi források 
bevezetését az Unió számára?

Európa jövője és a fellendülés támogatása érdekében az EU kötelező érvényű 
ütemtervben állapodott meg új bevételi források bevezetéséről az Unió költségvetésébe.

Az egyik javaslat új saját bevételekre a nem újrafeldolgozott műanyag mennyisége alapján kiszámított nemzeti hozzájáruláson alapul

Az EU 2021-2027-re vonatkozó költségvetéséről és a 750 milliárd eurós Covid19 helyreállítási 
csomagrólszóló, 2020. november 10-ei megállapodássorán a Parlament, a Bizottság és a 
Tanács egyességre jutott az új uniós bevételi forrásokkal kapcsolatban. Ilyen saját bevételek 
lennének például a műanyagokra kivetett adóból származó bevétel és egy új digitális díj, 
amelyet a techóriások fizetnének. 
 
Az EU hosszú távú költségvetéséről itt írtunk bővebben. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/mff
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/mff/20200513STO79012/covid19-az-eu-terve-a-gazdasag-talpra-allitasara
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/mff/20200513STO79012/covid19-az-eu-terve-a-gazdasag-talpra-allitasara
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201106IPR91014/16-milliarddal-tobb-megszuletett-a-kompromisszum-a-hosszu-tavu-koltsegvetesrol
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/mff/20200131STO71519/amit-az-eu-hosszu-tavu-koltsegvetesetol-tudni-erdemes


Melyek az EU saját bevételi forrásai?
 
Az EU költségvetésének finanszírozása szinte teljes egészében saját forrásokból történik, ezt 
írja elő az Európai Unió működéséről szóló szerződés. A nemzeti kormányok költségvetésével 
ellentétben az EU esetében az éves bevételeknek teljes mértékben fedezniük kell az éves 
kiadásokat. A bevételi forrásokról a Tanács az Európai Parlament véleményét figyelembe véve 
egyhangúlag határoz, és azt a tagállamoknak is támogatniuk kell. A saját források rendszere 
nagyjából három évtizedig változatlan maradt, a Parlament már régóta szorgalmazza a 
felülvizsgálatát.  
 

Milyen saját bevételi forrásokkal rendelkezik az EU 
jelenleg?
 
Mivel az EU költségvetésének mindig egyensúlyban kell lennie, az éves bevételnek teljes 
mértékben fedeznie kell az éves kiadásokat. 
 
Az EU bevételei jelenleg a következőkből állnak: 
 

„tradicionális” saját források - főként vámok, korábban cukorilletékek is voltak; 
rendszerint a saját forrásból származó bevétel körülbelül 10%-át teszik ki

• 

ÁFA alapú saját források - a tagállamok által beszedett becsült ÁFA egy 
százalékának átutalása; általában a bevétel 10%-át teszi ki

• 

a GNI-alapú saját források - a tagállamok éves bruttó nemzeti jövedelmük egy részét 
utalják át; a saját forrásból származó bevétel mintegy 70%-át teszi ki

• 

egyéb bevételek - beleértve az uniós versenyjogot megsértő vállalatokra kiszabott 
bírságokat, az EU-n kívüli országok hozzájárulásait bizonyos uniós programokhoz és 
az uniós alkalmazottak fizetésére kivetett adókat 
 

• 

Egyes tagállamok (Ausztria, Dánia, Németország, Hollandia és Svédország) jelenleg 
kedvezményekben részesülnek az uniós költségvetéshez való hozzájárulásuk után. 
 

Hogyan reformálják meg az EU saját forrásainak 
rendszerét? 
A Parlament sokáig úgy vélte, hogy az EU bevételi rendszere átláthatatlan, igazságtalan, és 
reformra szorul a jelenlegi kihívások jobb kezelése és az európaiak számára érdemi 
eredmények elérése érdekében. 
 
Hogy csökkentse a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmén és áfáján alapuló járulékoktól való 
függést a Parlament új, az EU politikáihoz és célkitűzéseihez kapcsolódó valódi bevételi 
források bevezetését szorgalmazta. Az intézményközi kötelező érvényű megállapodást 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:12008E311
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/27/the-union-s-revenue


követően 2021. január 1-je óta működik a nem újrahasznosított műanyag csomagolási 
hulladékon alapuló bevételi forrás. Ez ösztönözte az egyszer használatos műanyagok 
csökkentését, az újrahasznosítást és fellendítette a körforgásos gazdaságot. Az új, saját 
források rendszerének kialakítása folyamatban. Ezek:

az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszeréből származó források• 
a digitális szolgáltatások adóztatásából származó bevételek• 
az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus• 
pénzügyi tranzakciós adó• 
a társaságiadó-alaphoz kötődő bevételek 
 

• 

2023 májusában a Parlament jóváhagyott egy jelentést, amely az eddigi reformfolyamat 
értékelésére szólít, és új ötleteket javasol további bevételi forrásokra, például a kriptovagyonra 
kivetett adóra vonatkozóan. A képviselők azt is szeretnék, hogy a Bizottság új javaslatokkal 
álljon elő „legkésőbb 2023 harmadik negyedévében”. 
 

Az új saját bevételi források bevezetésének előnyei
 
Ezek az új bevételi források fedezhetik a tagállamok által a helyreállítási alap finanszírozására 
felvett közös kölcsönt. Új saját források nélkül a felvett pénzeket az uniós programok további 
csökkentése, vagy a tagállamok magasabb hozzájárulása révén lehetett volna csak 
visszafizetni. A képviselők azzal is érvelnek, hogy a növekvő kamatlábak nagyobb nyomást 
gyakorolnak az EU költségvetésére, mivel a hitelfelvételi költségek emelkednek. 
 
A Parlament célja, hogy a terhet ne az adófizetők, hanem például a nagy tech cégek, az 
adóelkerülők, a nagy külföldi szennyezők fizessék meg. 
 
A javasolt saját források biztosíthatják, hogy az EU prioritásai - mint például az európai zöld 
megállapodás - jobban tükröződjenek a költségvetés finanszírozásában. Emellett támogatnák 
az egységes piac működését és csökkentenék a GNI-alapú nemzeti hozzájárulásokra való 
támaszkodást.

További információ
Az Európai Parlament 2020. szeptember 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió saját 
forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
Jelentés a saját forrásokról
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20170213STO62208/amit-erdemes-tudni-az-eu-kibocsatas-kereskedelmi-rendszererol-es-reformjarol
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20210303STO99110/kibocsatasi-dijat-fizethet-aki-megkerulne-a-szabalyokat
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20230505IPR85010/eu-revenue-a-new-start-for-eu-finances-a-new-start-for-europe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20200618STO81513/europai-zold-megallapodas-uton-egy-klimasemleges-es-fenntarthato-eu-fele
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/klimamegallapodas-2016/20200618STO81513/europai-zold-megallapodas-uton-egy-klimasemleges-es-fenntarthato-eu-fele
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0220_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0220_HU.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0155_HU.html
mailto:webmaster@europarl.eu
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