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EU-sager – dem kan vi hjælpe med!

Der er for tiden meget stor fokus på EU. Det skyldes primært det
britiske exit – Brexit – der har skabt en meget stor debat om EU´s
eksistens og berettigelse. Hvor er EU på vej hen, og hvad var den
oprindelige mening egentlig med EU. Det skal vi undlade at belaste
jer med kloge og mindre kloge ord om.
Det vi i stedet vil bringe til jeres opmærksomhed er, at EU er
her, og EU ikke nødvendigvis kun er til besvær for borgerne. I
debatten der verserer fremhæves ofte, at EU har bevæget sig for
langt væk fra borgeren. Men hvorfor bevæger borgeren sig så ikke
tættere på EU, og derved potentielt opnår de åbenlyse fordele,
der også er ved EU.
Særligt virksomheder og borgere, der bevæger sig rundt i EU, varer
og tjenesteydelser der sælges på tværs af landegrænserne, kan nyde
en endog meget stor beskyttelse mod eksempelvis unfair konkurrence, urimelige skatter og afgifter diskrimination mv. Virksomheden eller borgeren skal imidlertid selv søge denne beskyttelse,
eksempelvis ved at udfordre nationale regler – eksempelvis danske
regler.
Derudover vil mange nationale regler bygge på bagvedliggende EUregler som borgeren ikke umiddelbart er opmærksom på. Også her
vil der være meget stor mulighed for at nyde beskyttelse, hvis
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disse regler iagttages og anføres i forhold til myndigheder af
alle slags. Det er dog stadig borgeren, der skal sørge for at
trække EU tættere på.
Helt grundlæggende kan dette ske på tre måder.
1. Anføre, ved en verserende tvist med myndigheder eller andre,
at forholdet bygger på EU-ret, og at denne EU-ret er til
gunst for virksomheden eller borgeren selv.
2. Anmode om en præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen, hvis
der allerede er igangsat en retlig tvist i Danmark. En præjudiciel forelæggelse er egentlig et spørgsmål til EU-domstolen om, hvordan en given lovgivning fra EU skal forstås,
hvis der er usikkerhed herom. Og igen skal der mindes om,
at megen national lovgivning rent faktisk afspejler en dansk
forståelse af EU-reglerne, så derfor kan det give megen god
mening at spørge EU, om Danmark nu også har forstået reglerne
korrekt.
3. Og endelig at skrive direkte til EU-kommissionen og anføre,
at en given dansk bestemmelse eller praksis, der medfører
forpligtelser eller byrder for virksomhederne og borgerne,
er i strid med EU-retsregler.
Vi kan være behjælpelig i alle tilfælde. Det kan vi blandt andet
i egenskab af Thomas Rønfeldt, der igennem mere end 10 år i universitetsverdenen har dyrket EU-retten intenst ved siden af sit
intense fokus på skatteretten. Thomas har derfor en meget velfunderet viden om EU-retten, som kan gavne dig og/eller din virksomhed.
Så tøv ikke med at kontakte os på tr@skattesagsadvokaterne.dk
eller pr. telefon 70203313.
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