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Begreppen härstammar från det latinska språket. Debeo betyder, jag är skyldig och creditor är ett begrepp som kommer från långivare.
På Svenska finns ingen direkt översättning av orden. De betyder lite olika beroende på vilken affärshändelse du betraktar. Som du ser här nedan har debet
och kredit fyra olika betydelser,
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Inkomster
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Endast två enkla regler
När du bokför en affärshändelse [dubbel bokföring] ska du alltid bokföra,
‣ På minst 2 konton; en i debet och en i kredit.
‣ Summan av debet ska vara lika stor som summan av kredit, D=K.
Kunskap
Den italienska metodiken är självkontrollerande – till en viss del i varje fall.
Det krävs kunskap för att hantera korrekta konton och vilken sida du ska
använda, debet eller kredit. Systemet kan aldrig veta vilka konton som ska
användas, på vilken sida av dessa du ska placera beloppen och hur stora
beloppen ska vara.
Plus & minus
När du debiterar ett konto innebär det att du för in ett positivt belopp på
kontot och när du krediterar ett konto innebär det att du för in ett negativt
belopp på kontot.
Olika varianter
Du kan visa upp ett konto på lite olika sätt. Dock kommer alltid debet och
kredit vara på samma sida,
‣ Debet = vänster sida.
‣ Kredit = höger sida.

T-konto
Debet

Kredit

Konteringsruta
Konto

Namn

1910

Kassa

4010

Varuinköp

Chris Hansson

Debet

Kredit

200
200
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I exemplet ovan har du bokfört,
‣ På minst två konton - kassa 1910 & varuinköp 4010.
‣ Med lika stora belopp i debet och kredit - 200 kr.
Det innebär att affärshändelsens saldo, skillnaden mellan debet och kredit,
är lika med noll, den balanserar. Debet = kredit.
Omvänt
Det upplevs som märkligt att föra in intäkter i kredit [minus] och kostnader i
debet [plus]. Men ett företags resultat räknas fram genom att ta intäkter
[minus] och minska dessa med företagets kostnader [plus].
Eftersom en försäljning är positivt för företaget borde den, rent logiskt, öka i
debet. Eftersom en kostnad, normalt, är negativt borde den, rent logiskt,
minska i kredit. Men, så är inte fallet.
Resultaträkningen
För att resultaträkningen ska vara enklare att förklara för en persopn som inte
är bekant med redovisning, anges försäljningen som ett positivt värde och
kostnaderna som ett negativt värde.
När du ställer upp företagets resultaträkning vänder du på siffrorna så att alla
negativa värden blir positiva och alla positiva blir negativa. Intäkterna ökar i
kredit [minus] och kostnaderna minskar i debet [plus].
Men resultaträkningen visas omvänt, d v s
+ Intäkter

[positivt]

− Kostnader

[negativt]

= Resultat
Lagen
I lagen finns ingenting som säger att dubbel bokföring ska användas men metoden har blivit en internationell standard. Lagen utgår även från dubbel
bokföring.
Du får lov att bygga upp din egen metodik, bara Skatteverket kan använda
sig av den och att den visar företagets rättvisande resultat och dess balans.
Dock inget som rekommenderas eftersom det med stor sannolikhet blir till
mer besvär än nytta i din kontakt med Skatteverket.
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