
Forskelsbehandlingslovens særregel om, at en arbejdsgiver lovligt kan fastsætte 
en pligtmæssig fratrædelse, når en lønmodtager fylder 70 år, ophæves fra den  
1. januar 2016. 

70 års-reglen er allerede udtaget af en 
lang række overenskomster på det 
kommunale område. Lovændringen kan 
dog have betydning for de kommuner 
og forsyningsselskaber, hvor det i 
henhold til individuel aftale er bestemt, 
at 70-års reglen finder anvendelse.

FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING 
PÅ GRUND AF ALDER
Forskelsbehandlingsloven indeholder et 
generelt forbud mod direkte og indirekte 
forskelsbehandling på grund af alder. 
Forbuddet indebærer, at en arbejdsgiver 
som udgangspunkt ikke må lægge vægt 
på en lønmodtagers alder i forbindelse 
med ansættelse, afskedigelse, fast-
sættelse af løn- og arbejdsvilkår mv.

Den såkaldte 70-års regel er en 
undtagelse til dette udgangspunkt, idet 
bestemmelsen tillader, at der individuelt 
eller ved kollektiv aftale eller overens-
komst kan indgås aftale om, at 
ansættelses  forholdet ophører uden 
videre, når den ansatte fylder 70 år eller 
mere. Lovændringen afskaffer denne 
mulighed. 

INDIVIDUELLE AFTALER OM 70-ÅRS 
REGLEN BLIVER UGYLDIGE
Lovændringen indebærer, at det fra 
den 1. januar 2016 vil være i strid med 
forskelsbehandlingsloven at indgå 
aftaler med medarbejdere om pligt-
mæssig fratræden ved opnåelse af en 
specifik alder. 

Det betyder, at det ikke ved individuel 
eller kollektiv aftale vil være muligt at 
indgå aftale om, at ansættelses-
forholdet ophører, når lønmodtageren 
når en bestemt alder.

For gældende individuelle aftaler om 
pligtmæssig fratrædelse på grund af 
alder, medfører lovændringen, at disse 
aftaler bliver ugyldige fra 1. januar 2016, 
hvorefter de ikke længere kan gøres 
gældende over for lønmodtagere.

For så vidt angår kollektive aftaler og 
overenskomster indeholder lovændringen 
en overgangs bestemmelse, hvorefter 
nuværende kollektive aftaler og 
overenskomster om pligtmæssig 
fratrædelse fra lønmodtagerens fyldte 
70. år, fortsat gælder indtil det 
tidspunkt, hvor aftalen eller 
overenskomsten kan opsiges.

ØGET VARSOMHED VED 
AFSKEDIGELSE AF ÆLDRE 
MEDARBEJDERE
Det kan som følge af lovændringen ikke 
længere betragtes som en selvfølge, at 
medarbejdere, der har passeret de 70 
år, ønsker at indstille den erhvervsaktive 
karriere. Arbejdsgivere skal derfor – 
som det i øvrigt hele tiden har været 
tilfældet – være påpasselige, hvis ældre 
medarbejdere afskediges. Det skyldes, 
at arbejdsgiveren på grund af den delte 
bevisbyrde i forskelsbehandlingsloven 
ofte skal kunne dokumentere, at 
afskedigelsen ikke er begrundet i alder.

DER SKAL LAVES NYE KONTRAKTER 
(ELLER TILLÆG HERTIL) 
Arbejdsgivere bør endvidere være 
opmærksomme på at få justeret 
ansættelseskontrakterne, så de bringes i 
overensstemmelse med ansættelses-
bevisloven. Dette kan enten ske ved 
udarbejdelse af nye ansættelses-
kontrakter eller ved et tillæg til 
ansættelseskontrakten, hvoraf det 
fremgår, at den pågældende 
bestemmelse ikke længere er gældende. 

Såfremt ansættelseskontrakterne ikke 
justeres, kan det efter omstændighederne 
medføre, at arbejdsgiveren kan blive 
pålagt at betale en godtgørelse i 
henhold til reglerne i ansættelses-
bevisloven n

Skatterådet har i februar 2015 afgivet et nyt, bindende svar vedrørende de skattemæssige 
konsekvenser af produktion af egen energi via solceller. Skatterådet fastslår, at et 
vandværks opsætning af solceller til eget forbrug udløser skattepligt for vandværket. 

Det bindende svar er afgivet på 
anmodning fra et mindre vandværk, som 
er fritaget for beskatning efter selskabs-
skattelovens § 3, stk. 1, nr. 4a. Vandværket 
ønskede dels en bekræftelse af, at vand-
værket ikke ville blive skatte pligtig, 
såfremt det producerede egen energi via 
solceller uden overskud og dels en 
bekræftelse af, at vandværket ikke ville 
blive skattepligtig som elselskab efter 
selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e, hvis 
vandværket producerede overskydende el 
fra solceller. Endvidere ønskede vand-
værket en bekræftelse af, at en eventuel 
skattepligt kun ville gælde indtjeningen 
fra et eventuelt salg af overskydende el. 

I det bindende svar fastslår Skatterådet, 
at vandværkets opsætning af solceller vil 
medføre, at vandværkets skatte fritagelse 
efter selskabsskatte lovens § 3, stk. 1, nr. 
4a bortfalder, og at vand værket vil blive 
skattepligtig af hele sin indkomst efter 
skattepligtsbestemmelsen for elselskaber i 
selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e. 
Dette gælder ifølge Skatterådet uanset 
om opsætningen af solceller udelukkende 
sker til eget forbrug, og uanset om der 
sker et salg af overskydende el.

KOMMENTAR
Det fremgår af Skatterådets bindende 
svar, at Skatterådet ved vurderingen af

de rejste spørgsmål om skattepligt har 
lagt afgørende vægt på skattepligts-
bestemmelsen i selskabsskattelovens § 1, 
stk. 1, nr. 2e, som gælder for elselskaber, 
der ikke er organiseret som aktieselskaber. 
Skatterådet udleder af bestemmelsen og 
af forarbejderne hertil, at et vandværks 
etablering af solcelleanlæg, uanset 
formål og anvendelse, medfører, at 
vandværket bliver skattepligtig som et 
elselskab. 

Horten er ikke enig i denne fortolkning. 
Det kan efter vores opfattelse ikke 
udledes af skattepligtsbestemmelsen for 
elselskaber, at et vandforsynings selskabs 
opsætning af solcelleanlæg, der alene 
sker med henblik på eget forbrug, har 
den virkning, at skattefritagelsen af 
vandforsynings aktiviteten efter selskabs-
skattelovens § 3, stk. 1, nr. 4a, bortfalder. 
Vi bemærker også, at Skatterådet i et 
bindende svar fra juli 2014 nåede frem til, 
at en skattefritaget havn kunne opsætte 
et solcelleanlæg til eget forbrug på en 
havnebygning, uden at dette ville 
medføre, at havnen blev skattepligtig 
som elselskab efter selskabsskatte lovens 
§ 1, stk. 1, nr. 2e. Skatterådets bindende 
svar fra februar 2015 synes umiddelbart 
ikke at harmonere med dette svar n
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