
Vilka av nedan påstående är rätt eller fel?

1
Redovisning och bokföring är två olika namn för samma sak.

2
Kredit är höger sida på ett konto.

3
Varje registrering ska bokföras på minst tre konton.

4
Ett tillgångskonto börjar på 3.

5
När du sålt en tjänst skickar du en bokföringsorder till din kund.

6
Det finns åtta kontotyper i BAS-planen.

7
En leverantörsfaktura bokförs efter fakturadatum.

8
Varje verifikation ska ha ett unikt löpnummer i din bokföring.

9
Ett inkomstkonto ökar på kreditsidan

10
Alla företag är skyldiga att följa bokföringslagen.

11
Det finns finns fem kontoklasser i BAS-planen.

12
Ett utgiftskonto ökar på debetsidan.

13
Debet minus kredit = kontots saldo.

14
Varje affärshändelse ska styrkas med en verifikation.

15
Saldot på varje registrering ska vara noll.

16
Du bokför en leverantörsfaktura på ett inkomstkonto.

Rätt eller fel,  sid 1  [2]
om bokföring www.biz4you.se
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