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UAVHENGIG REVISORS BERETNING VEDRØRENDE SKAMMELDING
MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON TERMIN 1 2020

FOR

Konklusjon
Vi har revidert Karasjok kommunes skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon
for 1. termin
2020 som viser et kompensasjonsberettiget
beløp på kr 2 052 415,- . Oppstillingen er utarbeidet av
ledelsen på bakgrunn av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner og
tilhørende forskrift.
Kommunen har ikke vurdert forholdsmessig
idrettsanlegg.

fordeling av kompensasjon av merverdiavgift

på

Etter vår mening er Karasjok kommune omfattet av kompensasjonsordningen
og det oppgitte
beløpet, med unntak av forholdet omtalt i avsnittet over, kompensasjonsberettiget
i henhold til lov
om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner og tilhørende forskrift.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
kompensasjonsoppgaven.
Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt
innhentet

våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

er

Ledelsens ansvar for oppstillingen
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon
i samsvar
med lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner og tilhørende forskrift,
og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av en
oppstilling som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at skattemeldingen som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon.
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