
 

Skattepolitik for PARKEN Sport & Entertainment koncernen 

Indledning 

PARKEN Sport & Entertainment (”PSE”) er en børsnoteret virksomhed der driver Danmarks førende fodboldklub, 

Danmarks nationalstadion samt Lalandia og kontortårne. PSE følges tæt af en bred kreds af interessenter, 

herunder fans, presse, samarbejdspartnere og aktionærer. 

PSE anser det for en del af vores samfundsansvar at overholde gældende lovgivning og praksis på skatteområdet 

samt rettidigt at betale den skat vi er forpligtet til.  

PSE ønsker at være en konkurrencedygtig virksomhed. PSE arbejder derfor aktivt og professionelt med skat 

inden for den gældende lovgivning og praksis. 

PSE deltager ikke i skatteunddragende aktiviteter. PSE´s skattemæssige dispositioner skal til enhver tid kunne 

forklares, begrundes og forsvares overfor PSE`s interessenter samt relevante myndigheder. 

Ny lovgivning samt vanskelige eller usikre skatteforhold drøftes løbende med skatterådgivere med henblik på at 

sikre korrekt skattemæssig behandling. I tvivlstilfælde og hvor det i skønnes hensigtsmæssigt søger PSE at opnå 

bindende afgørelser og forhåndsgodkendelser fra relevante myndigheder, således at den skattemæssige risiko 

og usikkerhed reduceres/minimeres. 

Det ligger i skattelovgivningens natur at der skal ske fortolkning og foretages skøn i relation til de konkrete 

forhold i virksomheden. Regnskabs- og skattepraksis herunder domspraksis m.v. udvikler sig tillige løbende. 

Uanset hvor stærke politikker, processer, kontroller m.v. der etableres er der ingen garanti for at 

myndighederne ikke efterfølgende vil kunne stille spørgsmål til og eventuelt omgøre en given skattemæssig 

praksis. PSE er opmærksom herpå og søger i videst muligt omfang at undgå/minimere/reducere sådanne risici.  

Samarbejdet med skattemyndigheder 

PSE samarbejder åbent (transparent), ærligt og troværdigt med relevante skattemyndigheder.  

PSE giver myndighederne de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger til sikring af at myndighederne kan 

foretage en fuldt belyst og forsvarlig vurdering af PSE´s skatteforhold. 

Årsrapporten 

PSE giver de i lovgivningen og relevante regnskabsstandarder (IFRS) krævede oplysninger om koncernens 

skattemæssige stilling, skattebetaling samt eventuelle væsentlige skattemæssige risici. Målet hermed er bl.a. at 

der er transparens i relation til koncernens skatteforhold herunder skattebetaling.  

Bestyrelse og revisionsudvalg 

Revisionsudvalgets årsplan omfatter mindst en årlig gennemgang af skat m.v. Her gennemgås væsentlige 

forhold, nydannelser, risici, forespørgsler fra myndigheder m.v.  

Særlige skatteforhold og væsentlige risici m.v. drøftes tillige i bestyrelsen som er øverste ansvarlige for 

selskabet/koncernen og dermed også for skat. Skatteforhold, herunder betalbar og udskudte skatter indgår 

endvidere i den årlige revision. 



 

Det daglige arbejde med SKAT 

I PSE er skat – omfattende selskabsskat, lønmodtagerskat, moms, afgifter og sociale bidrag m.v. - forankret i det 

børsnoterede moderselskab hvortil de enkelte selskaber i koncernen rapporterer.  

Den årlige selvangivelse gennemgås af revisor forinden indsendelse.   

Koncernens selskaber er sambeskattede, men er ikke fællesregistreret for afregning af moms m.v.  

Godkendt af Revisionsudvalget den 28. oktober 2021 

 


