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POSODOBITEV VIROV PRIHODKOV PRORAČUNA EU
Viri prihodkov proračuna EU so v zadnjih desetletjih ostali isti: carinske dajatve, prispevki na podlagi davka na dodano vrednost (DDV) in prispevki na podlagi bruto nacionalnega dohodka (BND).

›
›
›

Carinske dajatve se zaračunavajo gospodarskim subjektom, pobrane so na zunanjih mejah Unije in gredo neposredno
v proračun EU. Države članice obdržijo 20 % zbranih sredstev za kritje stroškov zbiranja.
Sedanje osnove za DDV vseh držav članic so najprej usklajene po zapletenem statističnem postopku, nato pa se od vsake
države članice z nekaj izjemami pobere enotna stopnja v višini 0,3 %.
Del proračuna, ki ni pokrit z drugimi prihodki, se financira z lastnimi sredstvi iz naslova BND. Od vsake države članice
se pobere enak odstotek BND. Stopnja se določi v okviru letnega proračunskega postopka. Nekatere države članice so
upravičene do znižanja.

Primeri drugih virov prihodkov so davki na plače uslužbencev EU, prispevki držav nečlanic EU za nekatere programe in globe, naložene podjetjem zaradi kršenja pravil konkurence.
Znesek prihodkov (lastna sredstva + drugi prihodki) mora ustrezati znesku odhodkov, ki jih financira. EU si ne more izposojati
denarja niti imeti primanjkljaja – njen proračun je vedno uravnotežen.

KAKO SO SE PRIHODKI EU RAZVIJALI Z LETI?
% BND

Po uvedbi lastnih sredstev (pogodba iz Luksemburga, 1970)
se je komponenta carinskih dajatev zaradi globalizacije in trgovinske liberalizacije sčasoma razmeroma zmanjšala. Enako velja
za lastna sredstva iz naslova DDV, delež proračuna EU, ki se
financira iz prispevkov na podlagi BND, pa se je od svoje uvedbe
znatno povečal.
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● Lastna sredstva iz naslova BND
● Drugi prihodki
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● Finančni prispevki
● Carinske dajatve
● Lastna sredstva iz naslova

KAKO BI LAHKO REFORMIRALI
SISTEM LASTNIH SREDSTEV?
Približno 80 % proračuna EU se financira iz nacionalnih prispevkov na podlagi DDV in BND. Čeprav ti prispevki zagotavljajo stalen
in zadosten vir prihodkov za proračun EU, ga države članice včasih doživljajo kot strošek, ki ga želijo čim bolj zmanjšati, namesto
da bi se osredotočile na dodano vrednost EU. Nekatere od njih so si z leti izpogajale prilagoditve in „popuste“, s čimer je sedanja
ureditev financiranja postajala vse bolj zapletena. Zdaj imamo močan argument za odpravo vseh takih popravkov.
Evropska unija trenutno preučuje dodatne ali alternativne vire prihodkov, ki ne bi prinesli le prihodkov v proračun, temveč bi prispevali tudi k uresničitvi ciljev politik in boljši delitvi koristi trga EU.
Za financiranje proračuna EU se preučuje več možnih virov prihodkov.

MOŽNI VIRI PRIHODKOV

ZA KAJ GRE?

ZAKAJ BI JIH BILO TREBA
PREUČITI?

Del prihodkov, zasluženih pri izdaji
evrov, bi se lahko stekal v proračun EU.

KAKO BI TO
DELOVALO?

KOLIKO BI
LAHKO PRINESLI
V PRORAČUN
EU?*

Prispevki iz naslova
poenostavljenega
davka na dodano
vrednost

Davek na potrošnjo, ki se obračuna
glede na dodano vrednost za vse
blago in storitve, ki se prodajajo
v EU.

Usklajena osnova za davek, ki je
uveljavljena po vsej EU in izhaja
iz enotnega trga.

Poenostavljen
izračun. Vpoklicna
stopnja za
poenostavljeno
osnovo za DDV.

105 do
140 milijard evrov
v sedemletnem
obdobju.

Skupna konsolidirana
osnova za davek od
dohodkov pravnih
oseb, vključno
z digitalnim sektorjem

Skupna konsolidirana osnova za
davek od dohodkov pravnih oseb
je enoten sklop skupnih pravil
za izračun obdavčljivih dobičkov
podjetij v Uniji.

Velika podjetja imajo veliko
koristi od enotnega trga.
Prispevek, ki bi temeljil na
usklajeni osnovi za davek od
dohodkov pravnih oseb, bi
okrepil povezavo med enotnim
trgom in financiranjem Unije.

Vsaka država članica
bo svoj delež dobička
obdavčila po lastni
nacionalni davčni
stopnji in lahko bi
uvedli vpoklicno
stopnjo na ravni EU.

21 do
140 milijard evrov
v sedemletnem
obdobju.

Prihodki iz sistema za
trgovanje z emisijami

Sistem EU za trgovanje
z emisijami je temelj podnebne
politike EU. Države članice na
dražbi prodajo številne pravice, ki
jih nato kupijo podjetja za kritje
svojih emisij toplogrednih plinov.

Znaten prihodek, ustvarjen na
podlagi popolnoma integrirane
politike EU.

Delež prihodkov iz
prodaje pravic na
dražbi bi se lahko
uporabil za proračun
EU.

7 do
105 milijard evrov
v sedemletnem
obdobju (glede na
ceno ogljika).

Prihodek od
izdajanja bankovcev
(seigniorage)

Prihodek od izdajanja bankovcev je
prihodek, ki ga centralne banke in
vlade držav ustvarijo z izdajanjem
denarja.

Denarni prihodek Evropske
centralne banke za izdajanje
evrov je neposredno povezan
z ekonomsko in monetarno
unijo.

Del neto dobička, ki
se plača v nacionalne
proračune, bi se lahko
uporabil za proračun
EU.

10,5 do
56 milijard evrov
v sedemletnem
obdobju.

* Odvisno od davčne osnove in uporabljenih vpoklicnih stopenj.
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Prihodki na podlagi skupne
konsolidirane osnove za davek od
dohodkov pravnih oseb, v morebitni
povezavi z digitalno komponento ali
usklajenim DDV. Ti povezani prihodki
bi bili povezani z uskladitvijo pravil in
koristmi enotnega trga.
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Prihodki iz sistema za trgovanja
z emisijami bi podprli cilje EU, povezane
z okoljem in podnebnimi spremembami.
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