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Spørgsmål 

Hvad vil Danmarks kontingent bidrag til EU's budget blive efter den nye flerårige finansiel-

le ramme? 

 

Svar 

Det danske bidrag til EU fastlægges i EU's årlige budget. Danmarks EU-bidrag afhænger af 

en hel række faktorer.  

 

For det første afhænger det danske EU-bidrag af de årlige forhandlinger om EU's budget, 

der fastsætter det årlige udgiftsniveau. Det vil derfor først være muligt at skønne, hvad 

Danmarks bidrag til EU bliver, når Kommissionen har fremlagt sit budgetforslag for de 

enkelte år, og ideelt når der er opnået enighed om de årlige budgetter. Selv efter de årlige 

budgetter er vedtaget, vil der dog kunne komme ændringsbudgetter, som kan ændre det 

danske EU-bidrag væsentligt.  

 

For det andet afhænger EU-bidraget af udviklingen i både Danmarks og andre medlems-

staters BNI, momsgrundlag og toldindtægter frem til 2020. Generelt vil det være sådan, at 

hvis den danske økonomi relativt set klarer sig bedre end andre medlemslandes, vil det 

danske EU-bidrag stige.  

 

For det tredje afhænger det danske EU-bidrag af størrelsen på EU's andre indtægter. Det 

kan f.eks. være bøder, som EU udsteder til store internationale virksomheder. Bødeindtæg-

ter fraregnes medlemsstaternes EU-bidrag.  

 

Når Kommissionen har præsenteret sit budgetforslag for 2014, vil regeringen præsentere 

sit skøn for det kommende års EU-bidrag på finanslovsforslaget for 2014. 

 

På baggrund af ovennævnte er det derfor ikke muligt at give et præcist svar på, hvad Dan-

marks bidrag til EU's budget for 2014-2020 bliver, men udnyttes lofterne for den flerårige 

finansielle ramme fuldt ud og foretages der en række antagelser (jf. ovenstående), skønner 

Finansministeriet, at aftalen om den flerårige finansielle ramme fra d. 8. februar betyder, at 

Danmarks gennemsnitlige årlige EU-bidrag for 2014-2020 vil være ca. 19,9 mia. kr. i 2013-

priser.  
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