
Leiðarvísir
um skil fylgiskjala til bókunar

Meginreglur:

• Móttekin gögn fari strax til formlegrar varðveislu

• Greiddar kröfur beri með sér dagsetningu og greiðsluaðferð

• Sala verði skipulega skráð

• Samandregin launauppgjör skili sér jafnóðum til bókunar

• Allar bankahreyfingar eiga erindi í bókhald

Vel frágengin fylgiskjöl eru lykill að hagkvæmu og réttu bókhaldi.
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Skilvirk skráning - skapandi þekking



Við höndina þegar gengið er frá gögnum:
1. Mappa fyrir fylgiskjöl 2. Mappa fyrir ógreiddar kröfur

(Innheimtuseðlar ofl.)
3. Mappa fyrir yfirlit og önnur stuðningsgögn

(Ef gagnamagn er takmarkað má t.d. samnýta möppu
með skilblöðum, eða nota plastvasa fyrir ógreiddar kröfur)

4. Gatari

A. Póstur opnaður

Öll skjöl varðandi fjármál greinist strax á eftirfarandi 
hátt:

a)  Ógreiddar kröfur: 
 
Þangað fari ógreiddir greiðslu- og gíróseðlar 
og ljósrit af þeim reikningum, sem merktir eru 
bankanúmeri og ekki eru líkur til að innheimtir verði 
gegnum banka.

b) Fylgiskjalamappa. 

 i.  Reikningar frá lánardrottnum. Ef innheimtuseðlar 
eru áfastir reikningi, rífist þeir frá og fari í 
möppuna “Ógreiddar kröfur”.

 ii.  Reikningar greiddir af eiganda skulu bera það með 
sér. 

 iii.  Reikningum greiddum með greiðslukorti skulu 
fylgja nótur úr greiðsluvél, sem sýnir kortnúmer.

 iv. Kvittanir fyrir fengnum innborgunum

c)  Yfirlitamappa 
 
Bankayfirlit, og önnur yfirlit, sem ekki eru jafnframt 
greiðsluskjöl. 

B. Kröfur greiddar

Greiddar kröfur stimplist eða áritist með greiðsludegi.
Ef greitt er hjá gjaldkera í banka gildir bankastimpill.
Fram komi fjárhæð dráttarvaxta, ef um slíkt er að ræða 
og endanleg fjárhæð hverrar greiðslu.

Við greiðslu netkrafna þurfa viðkomandi greiðsluseðlar 
að liggja fyrir og greiðslumerkjast á ofangreindan hátt.

Að lokinni greiðslu leggist þannig merktir greiðsluseðlar 
eða ljósrit af greiddum reikningum í fylgiskjalamöppu.

C. Sala

Þeir sem ekki hafa fasttengt sölukerfi þurfa að skila 
afritum af reikningum inn í fylgiskjalamöppu. Þau þurfa 
að vera í óslitinni fyrirfram tölusettri röð. Hentugt er að 
skila þeim í sérstökum bunka fyrir hvert bókunartímabil 
eða í sérmöppu.

D. Launauppgjör

Ef laun eru ekki skráð beint í bókhald, þarf að skila 
útprentuðum launauppgjörum til bókunar. Hvert þeirra 
þarf að sýna heildarlaun hverrar útborgunar ásamt 
samandregnum frádráttarliðum og mótframlögum í 
lífeyrissjóði og sjóði stéttarfélaga.

E. Athugun á bankahreyfingum

Áður en gögn eru afhent til bókunar er mjög gagnlegt 
að bera fyrirliggjandi fylgiskjöl saman við útprentuð 
bankayfirlit og tryggja að allar bankafærslur eigi sér 
staðfestingargögn í fylgiskjalamöppu. 

Óæskilegt er:

1.  að opna póst, nema með ofannefndar möppur 
innan seilingar

2.  að setja póst aftur ofan í umslög til 
framhaldsgeymslu

3.  að skilja fylgiblöð frá rafmagns- og símareikningum, 
nema greiðsla dragist fram yfir gjalddaga

4. að rugla röð áður frágenginna skjala

5.  að fjarlægja skjal úr möppu án þess að skilja 
eftir ljósrit

Enginn er skyldur að fylgja framanrituðum reglum, en séu þær sniðgengnar getur
það kostað tafir og aukinn kostnað við bókhald og reikningsskil.




