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Forenklet etterlevelseskontroll 2021 

Vi beklager innledningsvis sen tilbakemelding på henvendelsen av 21. mars 2022.  
 
Revisor har påpekt to forhold: 
 
1. Kommunen har ikke overholdt kravet om oppstilling av kapitalvarer for hele justeringsperioden 

for de gamle kommunene Meldal og Snillfjord (forskrift til merverdiavgiftsloven § 9-1-2) 
 

Dette skyldes forhold i de gamle kommunene Meldal og Snillfjord og gjelder primært to de to 
første årene i den aktuelle 10-års perioden. Ingen av disse kommunene hadde utarbeidet slik 
dokumentasjon i utgangspunktet, og det som er framlagt for revisor er dokumentasjon laget i 
ettertid basert på tilgjengelige data. Det er imidlertid byttet økonomisystem flere ganger i 
perioden. Og dataene som mangler ligger i systemer som ble tatt ut av produksjon i 2014/2015. 
Noe som gjør at relevante data er vanskelig tilgjengelige. Det er dessuten usikkert om det i det 
hele tatt har blitt foretatt slike anskaffelser i den aktuelle perioden. Den mangelen dette utgjør 
vurderes heller ikke som vesentlig for totalbildet.  
 
Vi vurderte det ikke som hensiktsmessig å prioritere ressurser til å forsøke å finne de manglende 
opplysningene for Meldal og Snillfjord. Dette ville ha vært en relativt ressurskrevende oppgave, 
som nødvendigvis måtte ha gått ut over noe annet.  
 
Ved at de gamle årene dette gjelder også går ut i andre enden vil manglene ved materialet som 
disse forholdene utgjør ikke lenger være til stede når vi kommer ut i 2023. 
 
  

2. Kommunen har ikke utarbeidet dokumentasjon i tråd med forskrift til mva-loven §2-3-2. 
 

Rent konkret skyldes denne merknaden at det ikke er innhentet bekreftelser fra leietaker knyttet 
til eiendommer som kommunen har oppført og leid ut til andre. Mva-loven § 2-3-2 forutsetter at 
slik dokumentasjon innhentes årlig. 
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Dette gjelder utleiebygget som er utleid til Isfjord Norway AS. Det samme kan gjelde for utleie til 
Foss Snekkeri AS, Coop (Krokstadøra) og Songli Eiendom AS, i den grad det er foretatt 
investeringer her de siste 10 årene hvor det er fradragsført eller kompensert merverdiavgift.  
 
Vi oppfatter ikke at bestemmelsene innebær at det utarbeides slik dokumentasjon knyttet til bygg 
som er oppført for å brukes i den kommunale virksomheten og som benyttes i tråd med formålet.  
 
Vi vil i løpet av juni 2022 ha foretatt en gjennomgang av hvilke eiendommer en slik ekstern 
bekreftelse er aktuell for. Det blir deretter lagt inn som en fast rutine knyttet til årsoppgjøret at 
det medio januar i året etter regnskapsåret sendes en forespørsel til de dette er aktuelt for om en 
slik bekreftelse. Mottatte bekreftelser oppbevares som en del av dokumentasjonen av 
årsoppgjøret.  
 
Dette skal sikre at dokumentasjonskravet i merverdiavgiftsloven blir oppfylt framover.  
 

Med hilsen  
Orkland kommune 
 
 
Ingvill Kvernmo   Svein Henry Berdal   Stein Erik Stubmo 
kommunedirektør   ass. kommunedirektør/øk. sjef regnskapssjef 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 


