ГЛАВА 29 “ФИНАНСОВИ И БЮДЖЕТНИ ВЪПРОСИ”
1. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГЛАВАТА
Европейското законодателство в сферата на финансовите и бюджетни въпроси
определя:
− правилата за приложението на системата на собствените ресурси на
бюджета на ЕС и
− регламентира планирането, изпълнението, отчитането и контрола на
бюджета на ЕС.
Тези регламенти и решения са пряко приложими и затова не е необходимо да
бъдат транспонирани в националното законодателство.
Въпреки че законодателството по тази глава е директно приложимо, е
необходимо към момента на присъединяване да са осигурени условия за
приложението му. Поради това, основно изискване по тази глава е създаването
на подходящ административен капацитет за съответната координация на
изчисленията, събирането, плащането и контрола върху собствените ресурси на
бюджета на ЕС.
Целта на Глава 29 “Финансови и бюджетни въпроси” е гарантиране на точното,
срочно и коректно превеждане на вноската на държавите-членки в общия
бюджет на ЕС, при спазване на определените правила.
Във връзка с прилагането на системата на собствените ресурси на бюджета на
ЕС, България като страна-членка на ЕС ще отговаря за:
− Събирането и превеждането на традиционните собствени ресурси в
бюджета на ЕС.
− Изчисляването на базите на ДДС и на БНП (съгласно изискванията на
ESA 95).
− Плащането в бюджета на ЕС на ресурсите на база на ДДС и БНП
(размерът им се определя по методология на Европейската комисия и е
разход за националния бюджет).
2. ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА
България е поела следните ангажименти:
По законодателството на ЕС
Приема Acquis по глава 29, което определя приложението на системата на
собствените ресурси на бюджета на ЕС и правилата за планирането,
изпълнението, отчитането и контрола на бюджета на ЕС. Законодателството по
тази глава е директно приложимо веднага след присъединяването и не се налага
транспонирането му в националното законодателство.
По административния капацитет
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− Да осигури необходимата организация и координация за правилното
изчисляване, събиране, отчитане, контрол и превеждане на собствените
ресурси на общия бюджет на ЕС (мита от селскостопански и
промишлени стоки от трети страни, такси върху производството на
захар, вноски на база на данък добавена стойност, вноска на база брутен
национален доход).
− Да има надеждна национална бюджетна система, отговаряща на общите
стандарти, прилагани в страните – членки на ЕС, която да гарантира
ефективното управление на финансовите потоци от и за общия бюджет
на ЕС, както и ефективното управление на публичните разходи.
По финансовите ангажименти за българската страна
България ще започне да плаща вноската си в общия бюджет на ЕС в пълен
размер от 1 януари 2007 г. Вноската в общия бюджет на ЕС включва следните
компоненти:
1) традиционни собствени ресурси – митни сборове, които страните-членки
събират от името на ЕС, мита върху вноса на селскостопански продукти
(т.нар. „селскостопански мита”), както и таксите върху производството
на захар. Митните сборове, включително тези върху селскостопански
продукти, са резултат от прилагането съответно на митническото
законодателство на Общността и Общата селскостопанска политика
спрямо вноса от трети страни. С таксите върху производството на захар
се облагат производителите на захар и с постъпленията от тях се
покриват разходите на Общността в този отрасъл;
2) ресурси на база ДДС - този ресурс идва от прилагането на единна за
всички държави-членки ставка към национална ДДС база,
хармонизирана съобразно правилата на Общността;
3) ресурси на база БНД - този ресурс се получава от облагането с единна
ставка на БНД на държавата-членка;
4) механизмът за коригиране на бюджетния дисбаланс на Обединеното
Кралство – той е част от системата за собствени ресурси и основният
принцип на корективния механизъм е, че на Обединеното Кралство се
възстановяват 66% от бюджетния дисбаланс на страната.
3. ДОГОВОРЕНИ ПРЕХОДНИ ПЕРИОДИ
В началото на преговорите съгласно преговорната позиция по Глава 29
“Финансови и бюджетни въпроси” (CONF-BG 57/01– на правителството на РБ),
България поиска преходен период по отношение плащането на пълния размер
на вноските в бюджета на Общността като очакването беше през този период
нейните вноски да бъдат намалени или частично възстановени.
В края на преговорите това искане бе оттеглено поради следните причини:
− доколкото при преговорите с България и Румъния се прилагат същите
принципи както за десетте нови страни –членки, а при преговорите с тях
бе приложен принципа за внасяне на пълния размер на вноската от
първия ден на членство.
− По решение на Съвета на Европейския Съюз acquis в областта на
собствените ресурси се прилага изцяло от датата на присъединяването.
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Това решение е взето с оглед опростяване на сложните счетоводни
операции по общия бюджет на ЕС.
− При временни затруднения във връзка с наличните парични потоци на
страните кандидатки се отпускат временни парични компенсации
− България ще бъде нетен получател на средства от общия бюджет на ЕС,
поради което не се очаква съществено влошаване на бюджетния й
баланс.
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