
Vilka av nedan påstående är rätt eller fel?

1
Det heter utgående moms för att pengarna lämnar företaget.

2
En gymnasieskola är normalt inte momsregistrerad.

3
Det finns tre momssatser i Sverige 25%, 12% och 6%.

4
Det är fakturans väg som namnger in-och utgående moms.

5
Marginalmomsen är 25%.

6
Företagets moms redovisas normalt i en skattedeklaration.

7
Företaget behöver inte skriva ut momsen på deras faktura.

8
Utgående moms redovisas på konto 2641.

9
Det heter ingående moms för att pengarna kommer in i företaget.

10
Alla företag har ett skattekonto hos Skatteverket.

11
Moms på livsmedel är 12%.

12
Påläggsmoms på 100 kr är lika med 25 kr.

13
UF-företag ska söka momsregistrering när de tjänar > 30 000 kr.

14
Företagets momsskuld betalas in månaden efter momsperioden.

15
Moms på kulturella evenemang är 6%.

16
Du betalar 25% moms när du äter [mat och dryck ] på restaurang.
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8
Utgående moms redovisas på konto 2641.

9
Det heter ingående moms för att pengarna kommer in i företaget.

10
Alla företag har ett skattekonto hos Skatteverket.

11
Moms på livsmedel är 12%.

12
Påläggsmoms på 100 kr är lika med 25 kr.

13
UF-företag ska söka momsregistrering när de tjänar > 30 000 kr.

14
Januaris momsskuld betalas in den 12 mars.

15
Moms på kulturella evenemang är 6%.

16
Du betalar 25% moms när du äter [mat och dryck ] på restaurang.
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