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1

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:
1.

Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå
de ekonomiska åtaganden som följer av EUbudgeten för budgetåret 2019 (avsnitt 2).

2.

Riksdagen anvisar ett ramanslag för budgetåret 2019 under utgiftsområde 27 Avgiften
till Europeiska unionen enligt tabell 1.1.

Tabell 1.1 Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
Summa

Avgiften till Europeiska unionen

40 913 834
40 913 834
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2

2.1

Avgiften till Europeiska unionen

Principer för utformningen av
denna proposition

Särskilda principer har tillämpats vid utformningen av denna proposition med anledning av att
den har beslutats av en övergångsregering. Bakgrunden till dessa redogörs närmare för i finansplanen (Förslag till statens budget, finansplan
m.m. avsnitt 1.1).
Utgångspunkten för förslagen i denna
proposition har varit den budget som riksdagen
har beslutat för 2018 efter förslag i budgetpropositionen för 2018. Vidare har följande
generella justeringar gjorts för utgiftsområdena:
–

Anslag som används för förvaltnings- och
investeringsändamål har pris och löneomräknats på sedvanligt sätt.

–

Anslag som avser regelstyrda transfereringssystem har justerats utifrån ändrad makroekonomisk utveckling liksom ändrade
volymer (t.ex. antal personer som omfattas).

–

Anslag har justerats till följd av beslutade
lagar och förordningar, internationella avtal,
civilrättsligt bindande avtal eller EU-rättsakter.

–

Anslag har justerats med anledning av att
riksdagen beslutat om flyttar av ändamål och
verksamheter mellan utgiftsområden.

–

Anslag har justerats om det krävts för att
nödvändiga samhällsfunktioner ska kunna
upprätthållas.

–

För att verksamhet som baseras på ett
beställningsbemyndigande för kommande
år ska ges förutsättningar att bedrivas i
samma omfattning 2019–2021 har anslagsnivåerna för alla år justerats med hänsyn till

nivån på beräknade infrianden av de ekonomiska åtagandena 2019.
De sedvanliga finansieringsprinciper som
används vid beredningen av regeringens budgetförslag har i enlighet med ramverket för
finanspolitiken tillämpats även när denna
proposition tagits fram (skr. 2017/18:207, bet.
2017/18:FiU32, rskr. 2017/18:334).
Utöver förslag om anslag lämnar regeringen
även nödvändiga förslag om beställningsbemyndiganden och andra finansiella befogenheter samt
övriga förslag på finansmaktens område som
kräver riksdagens ställningstagande inför det
kommande budgetåret. Vid bedömningen av
storleken på beställningsbemyndigandena har en
prövning gjorts utifrån tidigare beslutade bemyndiganden och med hänsyn till de föreslagna
anslagsnivåerna.
Endast sådana förändringar i förhållande till
riksdagens ursprungliga budgetbeslut för 2018
som varit förenliga med vad som ovan angetts har
föreslagits. Regeringens budgetförslag innebär i
de allra flesta fall att den statliga verksamheten
kan genomföras i samma omfattning som 2018.
Vissa anslagsnivåer har blivit lägre än de
beräkningar regeringen tidigare redovisat för
2019, medan andra har blivit högre. Vid behov
kan förslag till ändringar i budgeten lämnas under
pågående budgetår.
Vilka konsekvenser för anslagsnivån som
tillämpningen av principerna har fått redovisas
under regeringens överväganden för respektive
anslag. Tyngdpunkten i redovisningen är konsekvenserna för anslagsnivån 2019. I härledningstabellerna har det inte varit praktiskt möjligt att
specificera nya beslut och överföringar på
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motsvarande sätt som gjordes i budgetpropositionen för 2018.
Regeringen redovisar på sedvanligt sätt
beräkningar även för det andra och tredje
tillkommande året efter budgetåret, dvs. för 2020
och 2021. Även dessa beräkningar baseras på de
ovan angivna principerna. Regeringen har dock
inte tillämpat principen om förlängning av
anslagsnivån för 2018 för åren efter budgetåret,
när det gäller reformer för vilka ett slutdatum
angetts. För 2020 har reformer som planerats
upphöra helt fr.o.m. 2019 eller 2020 tagits bort
från beräknade anslagsnivåer. På motsvarande sätt
har reformer som planerats upphöra helt fr.o.m.
2021 tagits bort från beräknade anslagsnivåer
fr.o.m. det året.
De redovisade beräkningarna för 2020 och
2021 görs för att det ska vara möjligt att härleda
de föreslagna preliminära utgiftsramarna för 2020
och 2021 till anslagen. Med hänsyn till att
propositionen lämnas av en övergångsregering är
de förutsättningar som dessa beräkningar bygger
på mycket osäkra. Informationsvärdet av beräkningarna är därför begränsat.
I enlighet med kraven i budgetlagen (2011:203)
lämnar regeringen i denna proposition en resultatredovisning i förhållande till de av riksdagen
beslutade målen. Mot bakgrund av de ovan
angivna principerna har dock regeringen avstått
från att redovisa sina slutsatser av de presenterade
resultaten. Regeringen har även avstått från att
redovisa den framtida politiska inriktningen för
utgiftsområdet. Vad som ska gälla för 2019
framgår av förslagen om anslag och övriga
finansiella befogenheter samt av de ändamål som
är kopplade till dessa.

2.2

Omfattning

Utgifterna under utgiftsområde 27 Avgiften till
Europeiska unionen utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för
Europeiska unionens allmänna budget. EUbudgeten upprättas årligen inom en flerårig
budgetram. EU-budgetens utgifter och inkomster ska på årlig basis vara i balans, dvs. vara lika
stora. Eftersom EU-budgetens inkomster huvudsakligen utgörs av avgifter från medlemsstaterna
styr EU-budgetens utgiftsnivå i stor utsträckning
nivån på Sveriges EU-avgift och därmed
anslagsnivån och storleken på utgiftsområdet.
8

Avgifterna från medlemsstaterna benämns
Europeiska unionens egna medel och regleras i
enlighet med det s.k. egna medelsbeslutet. Det
finns tre typer av egna medel: traditionella egna
medel, en mervärdesskattebaserad avgift och en
avgift baserad på medlemsstaternas bruttonationalinkomst (BNI), se vidare avsnitt 2.6.
Europeiska unionens rådsbeslut 2014/335/EU,
Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för
egna medel har ratificerats av samtliga EU:s
medlemsstater, i enlighet med deras respektive
konstitutionella bestämmelser. Beslutet kunde
därmed träda i kraft den 1 oktober 2016, med
retroaktiv verkan fr.o.m. den 1 januari 2014.
Enligt en preliminär uppgörelse mellan Storbritannien och EU:s övriga 27 medlemsstater om
hur landets aviserade utträde ur EU ska gå till ska
Storbritannien under en övergångsperiod fr.o.m.
april 2019 t.o.m. 2020 bidra till och delta i
unionens budget.
I systemet för egna medel finns ett antal
bestämmelser och begränsningsregler som, i jämförelse med de flesta andra medlemsstaterna, i
stor utsträckning påverkar Sveriges avgift till EU.
För det första har Storbritannien en särskild
budgetreduktion. Reduktionen finansieras av
övriga medlemsstater, vilket gör att Sveriges andel
av finansieringen utgör en särskild del av Sveriges
EU-avgift. Sverige har dock tillsammans med
Tyskland, Nederländerna och Österrike en
reduktion på 75 procent av den ordinarie finansieringsandelen. Detta undantag finansieras av
övriga medlemsstater, exklusive Storbritannien.
För det andra har Sverige, Tyskland och
Nederländerna en nedsatt mervärdesskattebaserad avgift. Nedsättningen innebär att för
2014–2020 har nämnda medlemsstater en reduktion om 0,15 procentenheter jämfört med det
generella uttaget på 0,3 procent av mervärdesskattebasen. Reduktionerna finansieras av
samtliga medlemsstater.
Slutligen har Sverige, Nederländerna och
Danmark för 2014–2020 även en reduktion av
den BNI-baserade avgiften. Reduktionerna
finansieras av samtliga medlemsstater. Sveriges
nominella reduktion av den BNI-baserade
avgiften uppgår till 185 miljoner euro per år i
2011 års priser.
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2.3

Utgiftsutveckling

I tabell 2.1 redovisas utgiftsutvecklingen för
utgiftsområdet. De svenska betalningarna av EUavgiften har varierat kraftigt de senaste åren.
Detta beror på ett antal stora engångseffekter. De
senast redovisade engångseffekterna beskrivs
närmare i skrivelsen Årsredovisning för staten
2017 (skr. 2017/18:101 s. 149). Av samma
skrivelse framgår att utgiftsområdets utfall för
2017 uppgick till 24 224 miljoner kronor. Utfallet
blev därmed 5 362 miljoner kronor lägre än de
medel som anvisades i statens budget. Jämfört
med 2016 minskade avgiften till EU med
6 126 miljoner kronor. Det lägre utfallet 2017 kan

huvudsakligen förklaras av att Sveriges ackumulerade rabatter för 2014–2016 avräknades från
EU-avgiften först 2017. Det sammanlagda rabattbeloppet uppgick till ca 10,5 miljarder kronor.
Ett beslut om ändringsbudget som slutligt antogs
sent 2017 fick effekt på anslaget för EU-avgiften
först 2018 och medför en sänkning med
3 734 miljoner kronor detta år.
Överskottet från EU-budgeten för 2017 uppgick till 556 miljoner euro, vilket var betydligt
lägre än överskottet för 2016 som uppgick till
6 405 miljoner euro. Överskottet från 2017 förs
upp som en inkomst i 2018 års budget, vilket
sänker Sveriges avgift för 2018 med 175 miljoner
kronor.

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Miljoner kronor

Totalt för utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska
unionen
1 Inklusive

.

Utfall
2017

Budget
2018 1

Prognos
2018

Förslag
2019

Beräknat
2020

Beräknat
2021

24 224

39 511

34 941

40 914

47 859

53 878

beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar i samband med denna proposition

regeringen verkar för inte förväntas få kassamässig effekt på avgiften redan det första året i
den nya budgetramen.

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2019–2021.
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Miljoner kronor

Anvisat 2018 1

2019

2020

2021

39 511

39 511

39 511

Förändring till följd av:
Beslut
Varav BP19
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
utgiftsområden
Varav BP19
Övrigt
Ny ramnivå

1 403

8 348

14 367

40 914

47 859

53 878

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2017 (bet. 2017/18:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut om ändringar i statens budget.
1

I tabell 2.2 redovisas de faktorer som styr EU-avgiften under posten Övrigt. För närmare uppgifter om de delar som ingår i EU-avgiften, se tabell
2.6.
De stora ökningar av EU-avgiften som beräknas ske 2020 och 2021 beror till stor del på
förseningar av genomförandet av EU:s program.
Utöver detta förväntas en ytterligare ökning av
EU-avgiften 2021. Den ökningen beror framför
allt på att de nya rabattarrangemang som

2.3.1

Risker för annan utgiftsutveckling

Det finns betydande risker för en annan utgiftsutveckling än den som förutses i prognosen.
Sveriges avgift till EU beror på de faktiska utgifterna i EU:s budget och på hur stor andel av dessa
som Sverige ska finansiera.
EU:s budget beslutas först i november eller
december året före budgetåret. Dessutom tillkommer ändringsbudgetar som beslutas under
det aktuella året. Storleken på EU:s beslutade
budget och ändringsbudgetar påverkar Sveriges
avgift. Tidpunkterna för beslut om och genomförandet av ändringsbudgetar kan, i enlighet med
vad som ovan anförts, påverka storleken på
Sveriges avgift ett visst år.
Sveriges andel av finansieringen av utgifterna i
EU-budgeten påverkas bl.a. av hur Sveriges ekonomi utvecklar sig i förhållande till övriga
medlemsstaters. Vidare påverkas avgiften av hur
medlemsstaternas mervärdesskattebas utvecklas.
Initialt baseras Sveriges och andra medlemsstaters
andelar på prognoser av den ekonomiska utvecklingen. Det medför att den faktiska avgiften kan
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komma att variera beroende på den faktiska utvecklingen i Sverige och övriga medlemsstater.
Dessutom påverkas avgiften av de faktiska
inkomsterna från tulluppbörden.
Beräkningarna i tabell 2.1 och tabell 2.2 tar inte
hänsyn till de eventuella effekter som Storbritanniens aviserade utträde ur Europeiska unionen kan få på den svenska EU-avgiften. Beräkningarna tar heller inte hänsyn till det förslag till
flerårig budgetram 2021–2027 eller förslag till
modifierat system för EU:s egna medel som
Europeiska kommissionen lagt inför förhandlingarna och som skiljer sig från Sveriges mål för
dessa förhandlingar.
Europeiska kommissionens förslag till
budgetram för 2021–2027 skulle om det
godkänns innebära en något högre nivå på EUbudgetens framtida utgifter i fasta priser jämfört
med innevarande period, trots att EU:s inkomster
förväntas minska med anledning av Storbritanniens aviserade utträde ur unionen. De av
kommissionen föreslagna utgifterna på EUbudgeten beräknas för perioden 2021–2027
uppgå till ca 1,14 procent (inklusive utgifter för
Europeiska utvecklingsfonden och särskilda
instrument, som för närvarande inte ingår i
budgetramen) av medlemsstaternas samlade BNI.
De motsvarande utgifterna beräknas för innevarande period uppgå till 1,04 procent. Om
förslaget skulle beslutas ökar kvarvarande
medlemsstaters avgifter till EU. Sverige och flera
andra medlemsstater motsätter sig detta och
anser att budgetramen bör anpassas till inkomstbortfallet med anledning av Storbritanniens
aviserade utträde. Avseende EU-budgetens
inkomstsystem föreslår kommissionen bl.a. en
sänkt andel av inkomster från traditionella egna
medel (tullinkomster) som medlemsstaterna får
behålla för att täcka utgifter för uppbörd samt en
förändrad modell för beräkningen av den mervärdesskattebaserade avgiften. Därtill föreslås att
ett antal nya kategorier egna medel införs: en
avgift baserad på respektive medlemsstats
inkomster från försäljningen av utsläppsrätter
(inom ramen för EU:s system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser), en avgift
grundad på volymen icke-återvunna plastförpackningar i respektive medlemsstat och en
avgift kopplad till den föreslagna gemensamma
konsoliderade bolagsskattebasen. Kommissionen
föreslår också en modell för utfasning av de
särskilda rabatterna, vilket skulle öka avgiften för
bl.a. Sverige.
10

2.4

Mål för utgiftsområdet

Målet för den svenska budgetpolitiken i EU är att
Sverige ska verka för en effektiv och återhållsam
budgetpolitik inom EU. Målet innebär även att
Sverige ska verka för en kostnadseffektiv användning av EU:s budgetmedel (prop. 1994/95:40,
bet. 1994/95:FiU5, rskr. 1994/95:67).

2.5

Resultatredovisning

2.5.1

Resultat

EU-budgeten för 2017

Utgifterna i EU-budgeten delas in i betalningsbemyndiganden (betalningar) och åtagandebemyndiganden (åtaganden). Ett åtagande som görs
i EU-budgeten kan leda till betalningar såväl det
aktuella budgetåret som kommande år, medan
betalningarna motsvarar faktiska utgifter.
Regeringen bemyndigades efter förslag i
budgetpropositionen att ingå högst det utgiftsåtagande som följer av den fastställda EU-budgeten för 2017. Vid utgången av 2016 fanns sammanlagt utestående åtaganden på totalt
238 759 miljoner euro. De under 2017 ingångna
åtagandena uppgick till 171 150 miljoner euro.
Betalningarna uppgick till totalt 137 379 miljoner
euro 2017, varav 70 129 miljoner euro avsåg åtaganden från tidigare år och 67 250 miljoner euro
avsåg åtaganden från 2017. Vid utgången av 2017
fanns därmed sammanlagt utestående åtaganden
från 2017 och tidigare år på totalt 267 258 miljoner euro, vilket var en ökning med 12 procent
jämfört med 2016.
Sveriges avgift till EU 2017

Utfallet för den svenska EU-avgiften 2017 blev
24 224 miljoner kronor (se tabell 2.3), vilket var
lägre än vad som anvisades i statens budget. En
redogörelse avseende utfallet finns i regeringens
skrivelse Årsredovisning för staten 2017 (skr.
2017/18:101).
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Tabell 2.3 Anslagna medel och utfall för 2017

2.6

Budgetförslag

2.6.1

1:1 Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kronor
Anslag

Utfall

1:1 Avgiften till Europeiska unionen

29 586

24 224

Totalt utgiftsområde 27

29 586

24 224

Tabell 2.5 Anslagsutveckling 1:1 Avgiften till Europeiska
unionen
Tusental kronor

Eftersom beslutet om egna medel för perioden
2014–2020 trädde i kraft sent under 2016 hann,
som ovan anförts, de särskilda reduktioner som
Sverige ska erhålla i form av en nedsättning av den
BNI-baserade avgiften och en nedsättning av den
mervärdesskattebaserade avgiften inte få effekt
detta år. I stället sjönk avgiften 2017.
Utöver de retroaktiva reduktioner för 2014–
2016 som fick effekt på anslaget 2017 uppgick
effekten på anslaget av Sveriges särskilda
reduktioner som enbart avsåg 2017 till 5 244
miljoner kronor (se tabell 2.4). Hänsyn har
därmed tagits till den finansiering av rabattsystemet som Sverige bidrar med.
Tabell 2.4 Reduktionernas effekt på EU-avgiften 2017
Miljoner kronor
Utfall

Reduktion av BNI-baserad avgift, nettoeffekt

1 576

Reduktion av mervärdesskattebaserad avgift,
nettoeffekt

2 174

Reduktion av finansieringsandel av Storbritanniens
särskilda budgetreduktion, nettoeffekt

1 494

Total nettoeffekt

5 244

2017

Utfall

24 224 479

2018

Anslag

39 510 631

2019

Förslag

40 913 834

2020

Beräknat

47 859 059

2021

Beräknat

53 878 125

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 361 827
34 941 282

1 Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar i
samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för utgifter för betalning av
Sveriges avgift till Europeiska unionens allmänna
budget. Anslaget får även användas för eventuella
krav från Europeiska kommissionen på dröjsmålsränta på grund av försenade inbetalningar av
egna medel.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
ingå de ekonomiska åtaganden som följer av
åtagandebemyndiganden i EU-budgeten för
budgetåret 2019.

Skälen för regeringens förslag:
Medlemsstaternas avgifter används för att finansiera EUbudgetens betalningar under innevarande år. De
åtaganden som staten ingår på området avser EUbudgetens åtagandebemyndiganden för innevarande år, vilka kan resultera i betalningar innevarande eller kommande år. I Europeiska
kommissionens budgetförslag för 2019 föreslås
att åtagandebemyndiganden om sammanlagt
165 619 miljoner euro ska ställas till förfogande
för 2019. Sveriges totala andel beräknas uppgå till
2,7 procent, vilket motsvarar ca 4 405 miljoner
euro. Budgetförslaget behandlas för närvarande
av unionens budgetmyndighet. Regeringen bör
därför bemyndigas att ingå de ekonomiska
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åtaganden som följer av åtagandebemyndiganden
i EU-budgeten för budgetåret 2019.
Regeringens överväganden

De principer som tillämpats vid utformningen av
denna proposition innebär att anslaget har
justerats till följd av den EU-rättsakt som ligger
till grund för EU-avgiften, nämligen Europeiska
unionens rådsbeslut 2014/335/EU, Euratom av
den 26 maj 2014 om systemet för egna medel som
också riksdagen har ratificerat.
Sveriges avgift till EU-budgeten beräknas för
2019 uppgå till 40 914 miljoner kronor.
EU-avgiften består av fyra delposter. Prognosen för avgiften består av summan av beräknat
utfall för respektive delpost (se tabell 2.6).
Inkomster från den gemensamma tulltaxan
utgör egna medel för Europeiska unionen och
betalas in efter faktisk uppbörd. Medlemsstaterna
får i budgetramen för perioden 2014–2020 behålla
20 procent av uppbörden för att täcka sina
administrativa kostnader. Beloppen i tabell 2.6
avser inbetalningarna till Europeiska kommissionen, dvs. efter avdrag för administrativa
kostnader. Tulluppbörden redovisas under
inkomsttitel 1511 Tullmedel. Regeringen beräknar att tullavgiften för 2019 kommer att uppgå till
5 791 miljoner kronor. Efter 2017 tas inte någon
EU-avgift ut baserad på sockerproduktion.
Den mervärdesskattebaserade avgiften beräknas som en andel av medlemsstatens mervärdesskattebas. Enligt gällande egna medelsbeslut
betalar Sverige för 2014–2020, i enlighet med vad
som ovan anförts, en mervärdesskattebaserad
avgift på 0,15 procent av mervärdesskattebasen.
Den generella uttagssatsen är 0,30 procent. Efter
att egna medelsbeslutet trädde i kraft i slutet av
2016 tillämpas nedsättningen löpande fr.o.m.
2017. Den mervärdesskattebaserade avgiften för
2019 beräknas uppgå till 3 293 miljoner kronor.
Europeiska kommissionens samlade uttag av
BNI-baserade avgifter beräknas som en restpost,
dvs. uttaget beräknas så att det ska täcka EUbudgetens återstående finansieringsbehov efter
att samtliga länders traditionella egna medel och
mervärdesskattebaserade avgifter dragits av från
den budgeterade utgiftsnivån. Respektive medlemsstats andel fastställs som dess andel av EU:s
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samlade BNI. Ökar en medlemsstats BNI i förhållande till övriga medlemsstater, ökar andelen
och därmed den BNI-baserade avgiften.
Sveriges nominella reduktion av den BNIbaserade avgiften för 2014–2020 motsvarar
185 miljoner euro per år i 2011 års priser. Den
BNI-baserade avgiften beräknas för 2019 uppgå
till 31 830 miljoner kronor, vilket inkluderar den
beräknade avgiften för Storbritanniens budgetreduktion på 457 miljoner kronor.
Beräkningarna i tabell 2.5 och tabell 2.6 tar inte
hänsyn till de eventuella effekter som Storbritanniens aviserade utträde ur Europeiska
unionen kan få på den svenska EU-avgiften.
Beräkningarna tar heller inte hänsyn till det
förslag till flerårig budgetram 2021–2027 eller
förslag på modifierat system för EU:s egna medel
som Europeiska kommissionen lagt inför förhandlingarna och som skiljer sig från Sveriges mål
för dessa förhandlingar.
Anledningen till de beräknat höga nivåerna på
EU-avgiften 2020 och 2021 är att programgenomförandet och därtill hörande utbetalningar
från EU:s budget förväntas öka i slutet av innevarande programperiod efter flera år av förseningar. En stor del av EU:s betalningar 2021
beräknas härröra från åtaganden från den fleråriga
budgetramen 2014–2020. Till detta kommer en
ökning 2021 som framför allt beror på att nya
rabatter som bör ersätta de existerande inte
förväntas få någon kassamässig effekt på avgiften
redan det första året i den nya budgetramen.
En osäkerhet i beräkningarna är att utgiftsutvecklingen kan komma att påverkas av Storbritanniens aviserade utträde ur EU. Sådana eventuella konsekvenser för Sveriges EU-avgift är
beroende av förhandlingarna om villkoren för
Storbritanniens utträde och dess möjliga följdeffekter på EU:s inkomster och utgifter.
Regeringen föreslår att 40 913 834 000 kronor
anvisas under anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska
unionen för 2019. För 2020 och 2021 beräknas
anslaget till 47 859 059 000 kronor respektive
53 878 125 000 kronor.

PROP. 2018/19:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

Tabell 2.6 Utgiftsutveckling för anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen fördelat på anslagsposter
Miljoner kronor

Tullavgift
Sockeravgift

Utfall 2017

Budget 20181

Prognos 2018

Beräknat 2019

Beräknat 2020

Beräknat 2021

5 800

5 227

5 087

5 791

6 007

6 225

34

0

0

0

0

0

Mervärdesskattebaserad avgift

-46502

3 097

3 236

3 293

3 416

7 080

BNI-baserad avgift

22 365

30 681

26 167

31 373

37 963

40 080

675

456

451

457

473

493

24 224

39 511

34 941

40 914

47 859

53 878

Storbritanniens budgetreduktion
Summa
1 Inklusive

beslut om ändringar i statens budget 2018 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
2 Negativt belopp pga. effekt av retroaktiv rabatt.
Anmärkning: Beloppen på respektive anslagspost är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan. Beloppen är preliminära och fa stställs i
regleringsbrev för anslaget.
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