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Eksamensopgave EU-ret, HA(jur.), maj 2019 

Besvarelsen må maksimalt have et omfang på 20.000 anslag (inkl. mellemrum). 

Opgave 1 (vægter ca. 75 % af den samlede karakter): 

Efter at have afsluttet sin uddannelse i medlemsstat A starter Sandra sit eget konsulentfirma, hvor hun 

rådgiver virksomheder i medlemsstat A i, hvordan de kan skabe bæredygtig vækst. Efter en langsom start får 

firmaet efterhånden mange kunder blandt lokale virksomheder. Sandra ansætter i første omgang en 

studentermedhjælper og senere en fuldtidskonsulent.  

Det første år, hvor omsætningen i Sandras virksomhed når 100.000 EUR, får hun fra myndighederne i 

medlemsstat A en henvendelse om, at det er et krav, at hun tegner en forsikring, der sikrer hendes kunder. 

Alle rådgivningsfirmaer, der omsætter mere end 100.000 EUR, skal således tegne en sådan forsikring. Denne 

forsikring skal tegnes i et forsikringsselskab i medlemsstat A for at give kunderne i medlemsstat A den bedst 

mulige adgang til at gøre forsikringskrav gældende. Da Sandra beder om en forklaring på, hvorfor dette krav 

stilles, får hun forklaret, at det er begrundet i et ønske om at beskytte hendes klienter, og at kravet alene 

stilles til større virksomheder for ikke at være disproportionalt. 

Sandra får også problemer på hjemmefronten, idet hendes canadiske mand står til udvisning. Han er 

oprindeligt kommet til medlemsstat A på et ”green card” (en midlertidig arbejds- og opholdstilladelse for folk 

med særlige kvalifikationer), men efter at have været arbejdsløs i et halvt år, har han mistet sin opholdsret 

og er blevet udvist.  

Sandra kender fra sine studier en medstuderende, der læste EU-ret, og spørger hende, hvordan hendes 

retsstilling er efter EU-retten.  

1.1. Hvordan vil du rådgive Sandra? 

Senere udvider Sandra sine rådgivningsaktiviteter, så de også omfatter kunder i medlemsstat B. En dag 

modtager hun et brev fra myndighederne i medlemsstat B, hvor hun anmodes om straks at indstille sin 

rådgivning, idet hun ikke opfylder det lovpligtige krav om at have et kontor i medlemsstat B. Det er således 

efter lovgivningen om virksomhedskonsulenter et krav, at virksomhedsrådgivere har et kontor, hvor de kan 

træffes mindst én dag i løbet af en arbejdsuge, og hvor de opbevarer kopier af relevante dokumenter, der 

relaterer sig til rådgivningen af virksomheder i medlemsstat B. Disse krav blev indført, efter at man havde 

konstateret omfattende tilfælde af moms- og skatteunddragelse hos virksomheder i medlemsstat B, som i 

mange tilfælde var sket, efter at virksomheder var blevet rådgivet af virksomhedsrådgivere. Kravet om et 

kontor til opbevaring af dokumenter skal således gøre det mere enkelt at efterforske sager, hvor der er 

mistanke om moms- og skatteunddragelse. 

Medlemsstat B indfører en tilskudsordning, hvor de giver virksomheder tilskud, i det omfang de sikrer en 

mere bæredygtig drift af deres virksomheder. En af måderne, hvorpå man kan få tilskud, er ved at ansætte 

en konsulent, der rådgiver om bæredygtig vækst. Det er dog et krav for at opnå tilskud, at rådgiveren er 

etableret i medlemsstat B, idet man ellers frygter, at tilskudsordningen bliver brugt til at hyre rådgivere, der 

opfordrer til moms- og skatteunddragelse. 
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En af de virksomheder i medlemsstat B, som Sandra rådgiver (virksomhed Z), undrer sig over, at denne skal 

betale en højere pris for at få rådgivning, end de kunder Sandra rådgiver i medlemsstat A. Sandra forklarer Z, 

at denne forskel skyldes, at det forhold, at man har indført en tilskudsordning, generelt har været med til at 

øge priserne på virksomhedsrådgivning i medlemsstat B, fordi efterspørgslen efter rådgivning om bæredygtig 

vækst er steget drastisk som konsekvens af ordningen. Virksomhed Z er dog ikke umiddelbart overbevist om, 

at denne forklaring holder og truer med at indbringe hende for forbrugerombudsmanden i medlemsstat B. 

Sandra synes nu, at situationen i medlemsstat B er blevet noget kompliceret og søger igen råd om EU-retten. 

1.2. Hvordan vil du rådgive hende? 

 

Opgave 2 (vægter ca. 25 % af den samlede karakter): 

Redegør for, hvad dommen i sag C-129/18, SM, betyder for mulighederne for, at familien til en 

unionsborger kan opnå opholdsret. 

 


