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Folketingets Europaudvalg 

Christiansborg  

Svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 23 (Alm. del) af 28. 
november 2016 stillet efter ønske fra Kenneth Kristensen Berth 
(DF)  

Spørgsmål 

Ministeren bedes oplyse, om de opjusterede BNP-tal for 2013, 2014 og 2015 

fra Danmarks Statistik betyder, at Danmark kan få en ekstraregning fra EU og 

i givet fald oplyse, hvor meget Danmark risikerer at skulle betale mere til EU-

budgettet for de pågældende år. Ministeren bedes desuden vurdere, hvor meget 

Danmarks nettobidrag vil stige år for år frem mod 2020 som følge af opjusteringen. 

 

Svar 

Danmarks bidrag til EU beregnes blandt andet på baggrund af Danmarks BNI rela-

tivt til EU’s øvrige medlemslandes. Det er derfor sandsynligt, at Danmarks Statistiks 

gennemførte datarevision af BNI i november 2016 kan medføre en merudgift for 

Danmarks bidrag til EU. Det er dog ligeledes muligt, at Danmarks opjusterede 

BNI-data modsvares af tilsvarende stigninger i andre landes BNI, idet BNI-

finansieringsnøglen som nævnt fastsættes relativt. Det er derfor ikke muligt på nu-

værende tidspunkt at forudsige størrelsen på en evt. dansk merudgift til EU. 

 

Det bemærkes, at datarevisionen vil danne grundlag for Kommissionens årlige tek-

niske justering af medlemslandenes EU-bidrag i 2018. Den tekniske revision foreta-

ges med tilbagevirkende kraft og vurderes for nuværende at vedrøre perioden 2011-

2016. Den samlede konsekvens af korrektionen vil indgå i Danmarks EU-bidrag for 

2018. 

 

Danmarks Statistiks opjustering af dansk BNI følger af en revideret opgørelse af 

aktiviteter på betalingsbalancen. Der er således tale om en permanent metodeæn-

dring, der har resulteret i højere BNI-tal. På baggrund heraf forventes kommende 

års BNI-data også at blive påvirket af den gennemførte revision. Det er dog ikke 

muligt at forudsige betydning heraf for Danmarks EU-bidrag i de kommende år. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristian Jensen 

Finansminister 
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