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Opgave 1: Vægter ca. 1/3 af den samlede opgave 

Vognmandsvirksomheden SPOR Corp er en international virksomhed, der kører landevejstransporter i store 

dele af EU. De har hovedkontor i medlemsstat A, hvor selskabet også er registreret, men har 

afdelingskontorer i flere andre medlemsstater. I 2014 opretter de et nyt afdelingskontor i medlemsstat B, 

hvor de ansætter nogle medarbejdere til at forestå salg og vedligeholdelse af vogne, ligesom de ansætter 

nogle chauffører, der hovedsageligt kører transporter i og omkring medlemsstat B. 

Efter lovgivningen i medlemsstat B skal udenlandske selskaber, der etablerer en filial i landet, lade sig 

registrere i det centrale erhvervsregister. SPOR Corp har imidlertid forsømt at gøre dette, og det får 

myndighederne i medlemsstat B til at reagere. Myndighederne pålægger virksomheden straks at lade sig 

registrere samt pålægger den en bøde på 100.000 EUR for oprindeligt at have forsømt registrering. SPOR 

Corp spørger sin juridiske afdeling, om dette er i overensstemmelse med EU-retten. 

1.1. Hvad vil du svare SPOR Corp? 

 

Da SPOR Corp afleverer sin selvangivelse for filialens aktiviteter i 2014 i medlemsstat B, viser det sig, at 

filialer af udenlandske selskaber beskattes med 35 % af det overskud, de opnår i filialen, mens selskaber i 

medlemsstat B normalt beskattes med en skattesats på 32 %. SPOR Corp spørger sin juridiske afdeling, om 

dette er tilladt efter EU-retten. 

1.2. Hvad vil du svare? 

 

SPOR Corp får i foråret 2015 problemer med fagforeningerne i medlemsstat B, da disse mener, at de 

chauffører, som SPOR har ansat i medlemsstat B, bliver underbetalt. De varsler derfor en konflikt. SPOR 
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Corp har ikke tænkt sig at imødekomme fagforeningens krav og spørger derfor sin juridiske afdeling om 

følgende: 

- Kan man forhindre konflikten ved at påberåbe sig EU-retten? 

- Vil det ændre noget, hvis man afvikler afdelingskontoret i medlemsstat B, og hvad vil det i givet fald 

kræve? 

1.3. Hvad vil du svare? 
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Opgave 2: Vægter ca. 1/3 af den samlede opgave 

Medlemsstat X får i starten af 2015 en ny regering, der for at indfri sine valgløfter allerede i den første 

måned af sin regeringstid indfører pant på vinflasker. Det er et krav, at der betales 1 EUR i pant for hver 

flaske vin. Medlemsstat X er ikke selv vinproducerende, da den er beliggende nord for ”vingrænsen”. 

For at sikre ordenlige vilkår for dem, der plukker vin, indfører man senere en lov, som kræver, at 

vinproducenter for at få lov til at sælge vin i medlemsstat X skal dokumentere, at de har betalt de 

høstarbejdere, de har anvendt, en løn der svarer til 10 EUR i timen. 

Disse to tiltag rejser et ramaskrig fra flere vinproducenter, som mener, at de indførte ordninger gør det 

vanskeligere at sælge vin, og derfor må være i strid med EU-retten. 

2.1. Har vinproducenterne ret? 

2.2. Hvis de har ret, kan de så kræve erstatning? 

 

 

Opgave 3: Vægter ca. 1/3 af den samlede opgave 

3.1. Forklar hvilken betydning dommen i C-555/07, Kücükdeveci, har for direktivers horisontale 

         virkning. 

 


