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Betydelsen av egna medel
i EU:s budget
EU:s budget finansieras sedan 1970 genom främst tre inkomstkällor. Lejonparten av intäkterna kommer idag (77% 2018)
från ett BNI- och momsbaserat bidrag. Medlemsstaterna betraktar det som nationella avgifter snarare än EU:s egna medel.
EU Kommissionen har föreslagit en rad nya egna intäkter inför nästa budgetcykel. Dessa intäkter skulle minska andelen
nationella bidrag till förmån för EU-intäkter från t.ex. systemet för handel med utsläppsrätter (ETS) och en möjlig skatt på
stora multinationella digitala företag.

Traditionella inkomstkällor

Budgetrabatterna

— Nationella avgifter/bidrag
	Den största inkomstkällan i EU-budgeten är nationella bidrag från
EU:s medlemsstater, på basis av varje lands bruttonationalinkomst
(BNI) och som syftar till att balansera budgeten.

Den brittiska rabatten eller s.k. korrigeringsmekanism i EU budgeten
infördes 1985 för att sänka Storbritanniens bidrag till EU:s budget.
Alla övriga medlemsstater bidrar till finansieringen av denna rabatt.
När den brittiska rabatten infördes menade andra medlemsstater att
deras budgetbörda blev för stor och de krävde därför en minskning
av bidraget till budgeten, inbegripet finansieringen av den
brittiska rabatten. Idag har Tyskland, Nederländerna och Sverige
reducerade momssatser. Danmark, Nederländerna och Sverige
har även bruttosänkningar av sina årliga BNI-bidrag.

— Momsbaserad intäkt
	En procentandel av den harmoniserade momsbasen i varje EUmedlemsstat.
— Traditionella egna medel
	Främst tullar på import utanför EU. Insamling och kontroll av
egna medel görs av medlemsstaterna.

EU-intäkter 2018

€158 642 mn

När Storbritannien lämnar EU upphör även budgetrabatten. EUkommissionen föreslår en gradvis utfasning av rabattsystemet som
en del av ett rättvist och balanserat budgetpaket.
Rabatter

totala intäkter

€104 499 mn (65,9 %)
BNI-baserad avgift

€20 232 mn (12,8 %)
Tull- och sockeravgifter

€17 625 mn (11,1 %)
Nationella momsbaserade avgifter

€15 732 mn (9,9 %)
Andra intäkter

€556 mn (0,4 %)
överskott från föregående år

Källa: EPRS baserad på Europeiska kommissionen, Finansiell rapport 2016

Storbritanniens rabatt på EU:s budget:
En översikt över avdragen och andra
korrigeringsmekanismer
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Egna medel och nästa generations
återhämtningsplan för EU

Möjliga alternativ till nya egna
medel/inkomstkällor

EU-kommissionen har föreslagit en reform av det nuvarande
systemet för egna medel samt en korg av nya egna intäkter (maj
2018). De nya inkomstkällorna ska även bidra till att finansiera EU:s
politiska prioriteringar såsom kampen mot klimatförändringarna och
den cirkulär ekonomin.

—	Inkomst baserad på systemet för utsläppshandel (ETS), som
inbegriper sjöfarten och flyget, beräknas generera 10 miljarder
euro per år.

I det reviderade förslaget till EU:s långtidsbudget 2021 - 2027 samt
förslaget till återhämtningsfond, föreslår EU-kommissionen en rad
nya egna medel/ intäkter som ska införas i ett senare skede av nästa
sjuåriga budgetperiod. Dels för att bidra till återbetalningen av fonden
och räntan på den upplåning som ska ske genom Next Generation
EU, och dels för att minska trycket på de nationella budgetarna.
Europaparlamentet vill bibehålla befintliga egna medel samt gradvis
införa en rad nya inkomstkällor. De BNI-baserade bidragen från EU:s
medlemsstater bör minska, rabatter och budgetkorrigeringar bör
avskaffas. Finansieringen av återhämtningen får inte skuldsätta
nästa generation. Nya EU inkomstkällor är därför ett krav för att
kunna täcka finansieringen av återhämtningsfonden. Ett beslut om
EU:s långtidsbudgetbudget måste gå hand i hand med ett beslut
om nya egna medel/ intäkter.

—	
Inkomst baserad på en bolagsskatt med gemensam
konsoliderad skattebas (CCCTB) (för företag som har en årlig
omsättning som överstiger 750 miljarder euro beräknas ge cirka
10 miljarder euro per år
—	
Inkomst baserad på en s.k. koldioxidtull (carbon border
mechanism) som beräknas ge 5-14 miljarder euro per år.
—	
Inkomst baserad på en digital skatt (stora multinationella
och digitala företag) med en global årsomsättning på över 750
miljoner euro beräknas generera upp till 1,3 miljarder euro per år.
—	Inkomst baserad på en plastkatt, ett nationellt bidrag på basis
av mängden icke återvunnet plastförpackningsavfall i varje
medlemsstat.

Egna medel 2018 och 2027
Egna medel 2018

Möjliga egna medel 2027

72,0 %

56,8 %

Egna medel baserad på
bruttonationalinkomst

Egna medel baserat på
bruttonationalinkomst (BNI)

16,0 %

15,1 %

Traditionella egna medel

Traditionella egna medel

12,0 %

14,1 %

Förenklade momsbaserade egna
medel

Förenklade momsbaserade egna
medel

9,0 %
Egna medel baserat på en
bolagsskatt med gemensam
skattebas

3,4 %
Egna medel baserat på icke
återvunnet plastförpackningsavfall

1,5 %
Egna medel baserat på intäkter
från EU:s system för handel med
utsläppsrätter

Källa: EPRS baserat på EU-Kommissionens Finansiella rapport 2016
Källor:
> https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/revenue/own-resources/duties-and-levies_sv
> https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/revenue/own-resources/value-added-tax_sv
> https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/revenue/own-resources/national-contributions_sv
> https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/2020.2139_sv_04.pdf
> https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_SV.html

