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EU-ret, HA(jur.) 

Reeksamen, august 2021 

 

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

Opgave 1 (vægter ca. 70 % af den samlede karakter): 

Viktor har gennem et par år drevet en virksomhed i medlemsstat A, hvor han også er statsborger. Virksom-

heden laver specialværktøj, som sælges til små og mellemstore produktionsvirksomheder. Hans kunder er 

primært fra medlemsstat A, men indimellem har han kunder fra andre omkringliggende medlemsstater. Da 

virksomheden efterhånden har fået et vist omfang og dermed også udgør en vis risiko for hans privatøko-

nomi, ønsker han at drive virksomheden videre i selskabsform, for at sikre at han har en begrænset hæftelse. 

Han undersøger mulighederne for at stifte et selskab i medlemsstat A men må konstatere, at det er forholds-

vist dyrt og besværligt. Derimod kan han via internettet stifte et selskab med en selskabskapital på 1 euro i 

medlemsstat Z og bruge det som ramme for sin virksomhed i medlemsstat A. Denne løsning vælger Viktor, 

og han kalder det nye selskab Tools-Bureau V Ltd.  

Da Viktor søger at registrere en filial af Tools-Bureau V Ltd. i medlemsstat A, bliver han mødt med skepsis, 

idet myndighederne i medlemsstat A har haft problemer med, at selskaber fra medlemsstat Z bliver brugt til 

kriminelle aktiviteter. I første omgang vil registreringsmyndighederne i medlemsstat A således slet ikke regi-

strere en filial, fordi de har haft sådanne dårlige erfaringer med disse selskaber. Efter at have henvendt sig 

flere gange til registreringsmyndighederne går disse efter et par måneder med til at registrere filialen. Myn-

dighederne kræver imidlertid som betingelse for at registrere filialen, at der hvert år indsendes et regnskab, 

der omfatter filialens aktiviteter i medlemsstat A, og som er opstillet og revideret efter de krav, som stilles til 

årsregnskaber i medlemsstat A. 

1.1. Redegør for de EU-retlige problemer ovennævnte sagsforhold giver anledning til. 

Et års tid senere ansætter Bureau V Ltd. en medarbejder, Anna, som er ukrainsk statsborger. Efter at hun har 

arbejdet i virksomheden nogle måneder, bliver hun syg, og Tools-Bureau V Ltd. søger sygerefusion for hendes 

løn i sygdomsperioden. Selvom en arbejdsgiver i medlemsstat A normalt har ret til en sådan sygerefusion, får 

Tools-Bureau V Ltd. afslag, med den begrundelse at en sådan sygerefusion ikke indrømmes for ansatte i 

udenlandske selskaber, og da Tools-Bureau V Ltd. er stiftet i medlemsstat Z, er selskabet ikke berettiget til 

refusion. 

Under sygdomsforløbet tager Viktor sig af Anna, og efter at hun er blevet rask, bliver de to gift. De er knap 

kommet tilbage fra deres bryllupsrejse, før Anna modtager besked om, at hun udvises af medlemsstat A, da 

hun ikke længere er berettiget til ophold i medlemsstat A. 

1.2. Redegør på baggrund af fagets pensum for, hvilke EU-retlige problemer ovennævnte sagsforløb giver 

anledning til.  
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Viktor erkender, at det er besværligt at drive virksomhed i medlemsstat A gennem et selskab fra medlemsstat 

Z, og derfor overvejer han, om det er muligt at få ændret sin selskabsform til en af de selskabsformer, der 

findes i medlemsstat A. Han er klar over, at det kan ske ved at afvikle Tools-Bureau V Ltd. og nystifte et selskab 

i medlemsstat A, men han overvejer, om det ikke er muligt at gøre dette på en anden måde. Han henvender 

sig derfor til en ven, som netop har studeret EU-ret, og spørger hvilke muligheder EU-retten åbner for. 

1.3.  Redegør for de forskellige alternativer der eksisterer for at gennemføre en sådan forandring af selska-

bet. Det forudsættes ikke, at du har kendskab til de selskabsretlige regler i medlemsstat A og Z. 

 

Opgave 2 (vægter ca. 30 % af den samlede karakter): 

Redegør for hvad sag C-648/18, ANRE, fortæller os om anvendelsen af art. 35-36 TEUF. 
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