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Prawidłowe prowadzenie kasy

1. Wprowadzenie
W wyniku wciąż rosnących wymagań prawidłowe prowadzenie
kasy staje się zadaniem coraz trudniejszym.
Jest ono ważne zwłaszcza wtedy, gdy zakres dokonywanych transakcji gotówkowych jest duży.
Dlatego też ważna jest znajomość zasad GoBD (zasad prawidłowego prowadzenia i przechowywania ksiąg, rejestrów i dokumentów
w formie elektronicznej oraz zasad dostępu do danych) i ich zgodne
z prawem stosowanie. Ponadto od dnia 01.01.2017 zaczną obowiązywać nowe wymogi stawiane systemom kasowym. Obowiązujące
dotychczas na mocy pisma Federalnego Ministerstwa Finansów z
dnia 09.01.1996 ulgi przestaną obowiązywać z dniem 31.12.2016,
co oznacza, że od dnia 01.01.2017 wszystkie „dane kasowe (poszczególne zapisy)” mają być obowiązkowo rejestrowane w formie
elektronicznej, nieskompresowanej i nieedytowalnej oraz archiwizowane przez okres ustawowego obowiązku przechowywania
dokumentów w formie umożliwiającej ich cyfrowy odczyt w dowolnym momencie.
Ponadto od lipca 2016 r. dostępny jest projekt ustawy, który przewiduje do 01.01.2020 kolejne obostrzenia. Przykładowo elektroniczne
systemy rejestracji powinny od 01.01.2020 dysponować certyfikowanym technicznym urządzeniem zabezpieczającym. Techniczne
wymagania dotyczące systemu bezpieczeństwa muszą jeszcze
zostać zdefiniowane, tzn. obecnie nie ma systemów kasowych, które spełniałyby wymagania planowanej procedury certyfikacji.
Zaostrzone wymagania od 01.01.2017 r. obowiązują niezależnie
od nowego projektu ustawy. Przedsiębiorcy, którzy z uwagi na
obostrzenia, zakupią nową kasę do 01.01.2017 r., która ze względów konstrukcyjnych nie będzie miała możliwości doposażenia
w techniczne urządzenie zabezpieczające wymagane obligatoryjnie
do 01.01.2020 r., mogą korzystać z kasy maksymalnie do 31 grudnia 2022 r.
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Organizację prowadzenia kasy oraz rodzaj rejestrów podatnik
winien bezwzględnie omówić z doradcą podatkowym. Powyższe
dotyczy w szczególności stosowania elektronicznych systemów
kasowych służących zapisowi danych kasowych.

2. Warunki wstępne
Prowadzenie ksiąg i rejestrów może być uznane za prawidłowe tylko wtedy, gdy zdarzenia gospodarcze rejestrowane są kompletnie,
prawidłowo, terminowo i w formie uporządkowanej. Rejestry muszą być możliwe do prześledzenia i skontrolowania oraz chronione
przed wprowadzeniem zmian, których nie będzie można prześledzić (niezmienność).

Informacja
„Terminowo” oznacza, w kontekście rejestrowania wpływów
i wydatków kasowych, rejestrowanie codzienne (por. § 146
ust. 1 zdanie 2 niemieckiej ordynacji podatkowej). Tylko w
wyjątkowych przypadkach występujących w danym przedsiębiorstwie (np. rejestracja nie jest możliwa w tym samym dniu)
dozwolone jest uzupełnienie zapisu w dniu następnym. Tworzenie post factum jest bezwzględnie niedopuszczalne.

Rejestry prowadzone codziennie muszą mieć taką formę, aby kasa
w każdej chwili mogła zastać zamknięta, a stan gotówki w kasie
(stan faktyczny) zgadzał się ze stanem wynikającym z rejestru (stan
oczekiwany).
Rodzaj prowadzonego rejestru musi zawierać informacje o tym,
że przedsiębiorca przeprowadził porównanie stanu faktycznego ze
stanem oczekiwanym przed zamknięciem kasy. Należy zatem codziennie ustalać stan na koniec dnia.
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Należy bezwarunkowo przestrzegać kilku kolejnych zasad:
Również w zakresie prowadzenia kasy obowiązuje bezwzględny
obowiązek rejestrowania poszczególnych operacji. Oprócz kwoty,
rejestracji podlega również przedmiot transakcji, nazwisko kontrahenta i – jeśli jest to możliwe – również wystarczające oznaczenie
zdarzenia gospodarczego. Jeśli jednak np. podczas transakcji detalicznej dopuszczalne jest zastosowanie kas komputerowych nieposiadających bazy danych klientów, nazwiska klientów nie muszą
być rejestrowane w transakcjach gotówkowych.
Ze względów praktycznych i z uwagi na możliwości zastosowania
w handlu detalicznym i w porównywalnych grupach zawodowych
można zrezygnować z rejestrowania poszczególnych transakcji.
Może tak być np. (tylko) wtedy, gdy chodzi o kilka transakcji o małej
wartości i/lub towary sprzedawane bezpośrednio nieznanym osobom za gotówkę. Jeśli w takich przypadkach nastąpi elektroniczny
zapis danych, dokumentacje tych transakcji również podlegają obowiązkowi przechowywania.
Wszystkie rejestry muszą być możliwe do odczytania przez osobę
trzecią oraz musi istnieć możliwość ich prześledzenia i kontroli.
Niedopuszczalne jest nadpisywanie, korzystanie z korektora i zaklejanie! Wpływy i wydatki należy rejestrować w kolejności chronologicznej, a odpowiednie dowody należy przechowywać uporządkowane w taki właśnie sposób.

Informacja
Rejestracji podlega każdy przepływ pieniężny do kasy i z kasy
(w przeciwnym razie stan oczekiwany i stan faktyczny będą
niezgodne). Dowody przypisane poszczególnym transakcjom
należy bezwzględnie przechowywać.
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Tym samym należy rejestrować zarówno wypłaty na potrzeby prywatne i wpłaty z prywatnych zasobów pieniężnych, jak również
przelewy pieniężne (np. przepływ środków na konto bankowe i z
konta bankowego).
Częste wątpliwości budzi kwestia, czy wpływy z EC-Cash oraz
polecenia zapłaty czy transakcje kartą kredytową też podlegają rejestracji. Nie ma tutaj bezwzględnego obowiązku rejestrowania w
„Kasie”, jednak w praktyce transakcje te są również rejestrowane
w celu udokumentowania wszystkich zdarzeń gospodarczych w
momencie ich powstania, tak jak wymagają tego przepisy. Obroty
te wpływają automatycznie na konto bankowe przedsiębiorstwa i
zostają stosownie udokumentowane.
Dowody, które należy przechowywać, należy tak przyporządkować
do odpowiednich rejestrów kasowych, aby można było zawsze prześledzić zdarzenie gospodarcze od dowodu do rejestru i odwrotnie.
Ponadto na dziennym raporcie kasowym należy zapisać oczywiście
odpowiednią datę i nazwę przedsiębiorstwa.
Rejestry dzienne – niezależnie od ich rodzaju – po zamknięciu należy
bezwzględnie opatrzyć podpisem osoby prowadzącej kasę lub nazwą
porównywalnej dokumentacji oraz przeprowadzić autoryzację.

Informacja
Jeśli w zakładzie korzysta się z kilku kas, dla każdej kasy należy prowadzić odrębny rejestr. Ten wymóg uzasadniony jest
wymienioną już koniecznością możliwości zamknięcia każdej
kasy osobno i sprawdzenia aktualnego stanu gotówki w kasie.
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3. Księga kasowa, raport kasowy i systemy
elektroniczne
3.1 Informacje ogólne
Jak stosować w praktyce opisane wyżej zasady teoretyczne? Rejestry można prowadzić wyłącznie ręcznie, tj. długopisem na papierze,
w pełni elektronicznie lub w formie pośredniej tj. korzystając z kas
elektronicznych. W ramach systemów elektronicznych istnieją różne warianty (rozdział 3.4.1)
Całkowicie i częściowo ręczne prowadzenie kasy opisane zostało
w rozdziale 3.2 i 3.3. Szczegółowe informacje o systemach elektronicznych, a zatem również kasach elektronicznych stosowanych
w częściowo ręcznym prowadzeniu kasy znajdują się w rozdziale 3.4.
Szczególne znaczenie dla prawidłowego stosowania elektronicznych systemów (kasowych) ma zapis i przechowywanie danych
kasowych (rozdział 3.4.2).
Wybór księgi kasowej lub raportu kasowego w ramach rozwiązania ręcznego lub częściowo ręcznego zależy w znacznej mierze od
sposobu ustalania i rejestrowania obrotów przez przedsiębiorcę, tj.
pojedynczo czy jako suma.
Zawsze należy się jednak stosować do zasady, że wszystkie dane
podlegające obowiązkowi zapisu, które raz zostały zarejestrowane
w formie elektronicznej, muszą być przechowywane również w
formie elektronicznej i musi być możliwe ich udostępnienie osobie
kontrolującej.
W ramach obowiązku rejestracji poszczególnych transakcji należy
pamiętać, że zdarzenia gospodarcze na kwoty 15 000 euro i powyżej należy zawsze rejestrować pojedynczo. Rejestracji podlegają
tutaj również nazwisko i adres kupującego.
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3.2 Księga kasowa
W księdze kasowej należy bezwzględnie zarejestrować sumę pojedynczych transakcji, np. cyfrowe dane dot. przychodów pochodzące z kasy elektronicznej. Obok każdej operacji należy podać
aktualny stan gotówki w kasie. Ustalony stan musi zawsze zgadzać
się ze stanem gotówki faktycznie znajdującej się w kasie.
DATEV Księga kasowa online spełnia wszelkie wymogi w zakresie
prawidłowego prowadzenia rejestrów zgodnie z powyższym opisem.
Księgi kasowe skonstruowane są wg zasady progresywnej (narastającej),
tzn. za ich pomocą codzienny stan kasy ustalany jest rachunkowo:
stan początkowy kasy na początku dnia
+ wpływy gotówkowe (ustalone na podstawie pojedynczych zapisów w rejestrze
lub zbiorczego zestawienia dziennego drukowanego przez kasę fiskalną)
+ prywatne wpłaty przedsiębiorcy / wspólników
+ pozostałe przychody (np. transfer pieniężny bank kasa)
./. zakup towarów/koszty dodatkowe
./. wydatki firmowe
./. prywatne wypłaty przedsiębiorcy / wspólników
./. pozostałe wydatki (np. transfer pieniężny kasa bank)
= stan kasy (rachunkowy)

Taki rodzaj rejestru wymaga zarejestrowania każdego pojedynczego obrotu dokonanego w transakcji z każdym klientem. Alternatywnie można przejąć obrót dzienny jako sumę z rejestru ręcznego
(np. listy obrotów, bloczków do rozliczeń itd.) lub ze zbiorczego
zestawienia dziennego drukowanego przez kasę fiskalną. W takich
przypadkach należy jednak bezwzględnie przechowywać dokumenty sporządzone odręcznie lub zbiorcze zestawienia dzienne drukowane przez kasę fiskalną w charakterze tzw. rejestrów pierwotnych.
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Co to jest zbiorcze zestawienie dzienne drukowane przez kasę
fiskalną?
Po zamknięciu kasy system kasy fiskalnej tworzy zbiorcze zestawienie dzienne opatrzone kolejnym numerem. Kasy fiskalne bez
funkcji rejestrowania poszczególnych danych resetują pamięć obrotów na wartość zero po wygenerowaniu zbiorczego zestawienia
dziennego.
Zbiorcze zestawienie dzienne musi bezwzględnie zawierać następujące informacje:
 datę wydruku
 nazwę przedsiębiorstwa
 kolejny numer zbiorczego zestawienia dziennego
 dzienny przychód brutto
 storna
 dane dot. podziału kwot (z reguły 7 % lub 19 %)

Zbiorcze zestawienia dzienne należy uzupełnić o zapisy z kasy elektronicznej, z których odczytać można poszczególne obroty (wydruk
z kasy fiskalnej = rolka z kasy fiskalnej).
Można zrezygnować z obowiązku przechowywania wydruków z
kasy fiskalnej, jeśli kasa rejestruje poszczególne księgowania i
spełnia jeszcze inne kryteria (rozdział 3.4.1 i 3.4.2) lub jeśli mamy
do czynienia ze starym systemem, który może być użytkowany po
spełnieniu określonych warunków przez okres przejściowy (rozdział 3.4.3).

Informacja
Należy pamiętać o obowiązku przechowywania wystawionych
faktur. W tej sprawie proszę zwrócić się do doradcy podatkowego!
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3.3 Raport kasowy
Raport kasowy różni się zasadniczo od księgi kasowej. W raporcie
obrót pojawia się jako ostatnia pozycja, co oznacza, że ustalany jest
metodą rachunkową dopiero na koniec dnia. Na podstawie faktycznej zawartości kasy podczas zamknięcia kasy następuje kalkulacja
wsteczna obejmująca wszystkie transakcje, a jej wynikiem jest obrót dzienny jako wielkość ostateczna.
W praktyce okazało się, że w wielu przypadkach stosowane są błędne raporty dzienne, w których metodą rachunkową ustalany jest nie
obrót dzienny, a końcowy stan na dany dzień. Raport w takiej formie
nie jest prawidłowy. Prowadzenie rejestru w formie raportu kasowego sprawdza się w kasach, które nie rejestrują poszczególnych
obrotów lub wtedy, gdy pomocniczo nie stosuje się kas fiskalnych.
Klasycznym przykładem jest zakład gastronomiczny, który inkasuje
obroty do szuflady kasowej.
Podstawowym warunkiem wyłącznego stosowania kasowego
raportu dziennego jest sprzedaż przez przedsiębiorcę towarów o
niskiej wartości na rzecz dużej liczby anonimowych osób.
Raport kasowy musi mieć następującą formę:
policzony stan dzienny
+ wydatki firmowe
+ wypłaty gotówki w celu wpłaty na konto firmowe
./. wpłaty gotówkowe z konta firmowego
+ prywatne wypłaty gotówkowe przedsiębiorcy / wspólników
./. prywatne wpłaty gotówkowe przedsiębiorcy / wspólników
./. stan kasy z dnia poprzedniego
= obrót dzienny w gotówce
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3.4 Systemy elektroniczne – zmiany od 01.01.2017
3.4.1 Podstawy
Pod pojęciem systemów elektronicznych należy rozumieć elektroniczne kasy fiskalne, kasowe systemy komputerowe i inne systemy
wspomagane komputerowo.

Informacja
Tego rodzaju systemy muszą spełniać takie same wymogi, jakie
stawiane są rejestrom prowadzonym ręcznie. W szczególności
raz wprowadzone dane muszą pozostać niezmienne. Dokonane księgowania można korygować tylko przy zastosowaniu
możliwych do prześledzenia storn.

Z systemu wdrożonego do użytkowania należy, w ramach zamknięcia kasy, po każdym dniu handlowym tworzyć wydruki: gdy kasa
prowadzona jest po części ręcznie (rozdział 3.2 i 3.3) należy je
tworzyć w formie zbiorczych zestawień dziennych, a jeśli w pełni
elektronicznie, w taki sposób, aby na wydrukach wykazany był obrót dzienny, wydatki firmowe i inne przepływy pieniężne (przekazanie pieniędzy, wpłaty i wypłaty). W szczególności należy odrębnie
wykazać transakcje bezgotówkowe (karta debetowa, polecenie
zapłaty, karta kredytowa itd.).
Musi być zagwarantowany zapis danych kasowych. W szczególności należy zagwarantować możliwość wygenerowania zapisanych
danych w określonym formacie celem ich kontroli.
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Zaleca się stosowanie systemów kasowych posiadających atest.
Należy prowadzić i przechowywać protokoły zawierające konkretne miejsca i okresy stosowania urządzeń. Ponadto należy przechowywać dokumentację urządzenia, w szczególności instrukcję
obsługi, instrukcję programowania i wszystkie inne instrukcje dotyczące programowania urządzenia.
Termin 01.01.2017
Najpóźniej z dniem 01.01.2017 należy zagwarantować możliwość
analizy maszynowej poszczególnych danych rejestrowanych przez
system kasowy (GoBD).
Zarządzenie administracji skarbowej przewiduje, że od dnia
01.01.2017 systemy kasowe muszą być w stanie trwale zapisywać
zdarzenia gospodarcze. Zapis ten może odbywać się albo w samym
systemie kasowym, albo na zewnętrznym nośniku danych.

Ważna informacja!
Należy jak najszybciej zasięgnąć informacji u producenta, czy
zastosowana kasa fiskalna z funkcjami wydruku i interfejsu lub
kasa komputerowa oferuje taką możliwość. Stosowanie kas
elektronicznych bez funkcji interfejsu nie jest już dozwolone z
powodu braku możliwości analizy maszynowej.

Otwarte kasy sklepowe, zwane również kasami szufladowymi,
mogą być nadal stosowane w niezmienionej formie po 01.01.2017.
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3.4.2 Przechowywanie dokumentacji cyfrowej
W przypadku stosowania systemów elektronicznych powstaje pytanie, które dane należy przechowywać. W zakresie kas fiskalnych
(oraz wag z funkcją kasy fiskalnej) obowiązują te same przepisy i
zasady, jak dla pozostałych sposobów prowadzenia ksiąg. Oznacza
to, że przechowywać należy wszystkie dane podatkowe, w tym
faktury utworzone za pośrednictwem kasy. Dane te należy przechowywać w formie cyfrowej, niezmienionej i kompletnej. Niedozwolone jest przechowywanie w formie skompresowanej. W okresie
wymaganego przechowywania dane muszą być zawsze dostępne,
należy zapewnić możliwość natychmiastowego odczytu i maszynowej analizy.
Nie wystarczy przechowywanie danych w formie wydruków.
Obowiązkowi przechowywania podlegają w szczególności:
 dane dziennika
 dane analizy
 dane programowania
 dane bazowe-zmiany danych

Jeśli nie jest możliwe przechowywanie danych w urządzeniu, należy zapisać je w niezmienionej formie i w sposób umożliwiający
maszynową analizę na nośniku zewnętrznym. W przypadku stosowania systemu archiwizacji musi on dysponować takimi samymi
analizami, jak kasa.
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Informacja
W przypadku systemów kas fiskalnych z funkcją zapisu
danych w chmurze poza granicami Niemiec podatnik zobowiązany jest do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym
pisemnego wniosku o udzielenie zgody na prowadzenie i przechowywanie ksiąg elektronicznych i innych zapisów elektronicznych lub ich części we wskazanym miejscu. Powyższe
najlepiej omówić z doradcą podatkowym!

Jeśli za pomocą kasy fiskalnej rejestrowane i zapisywane są wpływy
z obrotów uzyskanych za pomocą EC-Cash, polecenia zapłaty lub
karty kredytowej, muszą one być odpowiednio oznaczone.
Nieudostępnienie wymaganych danych i instrukcji roboczych lub
odmowa dostępu do urządzeń, podlega karze grzywny za zwłokę w
wysokości 2500 euro do 250 000 euro. Do nałożenia kary uprawniony jest organ administracji skarbowej.

3.4.3 Stare urządzenia
Urządzenia, które nie spełniają przedstawionych powyżej warunków w zakresie zapisu danych (stare urządzenia, stare systemy),
mogą być stosowane tylko do 31.12.2016.
W przypadku dalszego stosowania ww. starych urządzeń po
31.12.2016 bez możliwości ich technicznego dostosowania, należy
przechowywać co najmniej wymienione poniżej dokumenty:
 instrukcje obsługi, instrukcję programowania, ew. pobrania

programu po zmianach, protokoły utworzenia itp., np. instrukcja wydruku faktury proforma lub ukrywania danych i zapisywanych treści.
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 Faktury tworzone za pomocą kasy fiskalnej.
 Zbiorcze zestawienia dzienne.
 Wszystkie inne raporty drukowane w ramach dziennego zam-

knięcia kasy, takie jak analizy ekonomiczne, wydruki pamięci
szkoleniowej itp.

Informacja
Przedsiębiorcy zobowiązani są do doposażania urządzeń.
Oznacza to, że są oni zobowiązani do wdrażania stosownych,
możliwych z punktu widzenia technicznego, dostosowań w
zakresie oprogramowania lub do zwiększania pamięci bądź
zlecenia powyższego osobom trzecim.

3.4.4 Taksometry i liczniki kilometrów
Zasady przechowywania dokumentacji elektronicznej obowiązują
nie tylko w zakresie kas fiskalnych, lecz dotyczą również danych utworzonych przy zastosowaniu taksometru czy licznika kilometrów,
jeśli dane te stanowią podstawę wpisów w arkuszu pracy w trybie
zmianowym.
Zważywszy na specyfikę działalności taksówkarzy wystarczające
są tak zwane arkusze pracy w trybie zmianowej w połączeniu z
danymi, które można odczytać z taksometru danej taksówki. Tym
samym spełnione zostają minimalne wymogi obowiązku rejestracji
poszczególnych transakcji przez dany podmiot.
Poszczególne wpisy mogą mieć następujące brzmienie:
 nazwisko i imię kierowcy
 czas trwania zmiany (data, początek zmiany, koniec zmiany)
 suma wszystkich przejechanych kilometrów i suma kilometrów

przejechanych z pasażerami
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 liczba kursów wg taksometru
 suma przychodów wg taksometru
 stan licznika wg tachometru (na początku i końcu zmiany)
 przychody za przejazdy bez użycia taksometru
 rodzaj płatności (np. gotówka, EC-Cash, elektroniczne polecenie

zapłaty, karta kredytowa)
 suma wszystkich przychodów
 dane dot. wysokości potrąceń z wynagrodzenia zatrudnionych

kierowców
 dane dot. wysokości pozostałych potrąceń (np. kursy rozlicze-

niowe)
 suma pozostałych przychodów
 suma kwot przekazanych przedsiębiorstwu
 numer taksówki

Ww. wymogi obowiązują odpowiednio przedsiębiorców niezatrudniających pracowników.
W celu zapisu miejsca i czasu zastosowania należy podać pojazd, w
którym znajduje się urządzenie.

14

Prawidłowe prowadzenie kasy

4. Przypadek szczególny – uproszczony rachunek
zysków i strat
Przedsiębiorcy, którzy nie sporządzają bilansu, lecz wykazują zyski
w ramach tzw. uproszczonego oznaczania zysku, nie są zobowiązani
do prowadzenia księgi kasowej. Nie oznacza to jednak, że nie mają
oni obowiązku prowadzenia rejestru wpłat i wypłat gotówkowych.
Rejestr taki należy prowadzić dla celów podatku od towarów i
usług, PTU. Z obowiązku tego podatnik może się wywiązać, stosując raporty kasowe lub kasę fiskalną.

5. Podatek od towarów i usług, PTU i transakcje
gotówkowe
Jeśli przedsiębiorca uzyskuje obroty w gotówce, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, PTU wg różnych stawek
(z reguły 7% lub 19%), musi prawidłowo je rejestrować. Z reguły
takie obroty rejestrowane są oddzielnie w księdze kasowej lub w
kasie fiskalnej/elektronicznej. Zaleca się omówienie stosowanego
rodzaju podziału przychodów z doradcą podatkowym!
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6. Kontrola przedsiębiorstwa / perspektywy
Organy administracji skarbowej wiedzą, że w przedsiębiorstwach
uzyskujących spore obroty lub tych, które uzyskują przychody
wyłącznie lub prawie wyłącznie z transakcji gotówkowych kasa jest
miejscem krytycznym. Dlatego też urzędnicy kontrolujący takie przedsiębiorstwa dokładnie badają prowadzenie kasy.
W przypadku stwierdzenia błędów w zakresie poprawnego prowadzenia kasy, urzędnik kontrolujący z reguły podwyższa kwotę
uzyskanego obrotu. Nawet niewielkie błędy są przyczyną dużych
problemów, jeśli dochodzą do nich jeszcze inne czynniki, np.
jeśli urzędnik kontrolujący w przeprowadzonej kalkulacji również
stwierdzi niezgodności.
Doszacowanie kwoty uzyskanego obrotu prowadzi bezpośrednio do dopłat podatku od towarów i usług, PTU oraz w związku z
jednoczesnym zwiększeniem zysku do dopłat w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych lub prawnych, w zależności od
statusu podatkowego podatnika.
Typowe błędy:
 Ujemny stan kasy: można udowodnić, że zgodnie z kalkulacją

stan kasy musiałby w określonym momencie wykazywać wartość ujemną
 Błędy dodawania: wykazane w raporcie kasowym obroty dzi-

enne zgadzają się ze stanem faktycznym, jednakże po kalkulacji
weryfikującej stan kasy względem obrotu uzyskuje się przy dodawaniu inny wynik.
 Zbiorcze zestawienia dziennie nie mają ciągłej numeracji.
 Obroty wpisywane są w zaokrągleniu.
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Ponadto istnieją pewne symptomy, które pozwalają urzędnikom
prowadzącym kontrolę na zakwestionowanie poprawności procesu rejestracji. Zaliczają się do nich np. częste wpłaty gotówki do
kasy, mające na celu wyrównanie brakujących kwot lub wysoki stan
gotówki, który nie daje się uzasadnić specyfiką działalności.
Rejestry kasowe stanowią część księgowości. Od 2002 roku przedsiębiorstwa muszą udostępniać urzędnikom prowadzącym kontrolę
skarbową dane kasowe pochodzące z kas fiskalnych w formie elektronicznej. Podczas kontroli administracja skarbowa stosuje oprogramowania kontrolne. Pozwala ono np. na prowadzenie badań
statystycznych dotyczących księgowań kasowych.
Oprócz kontroli ujemnego stanu kasy urzędnicy lubią korzystać z
testu chi-kwadrat. Stosując ten test, można sprawdzić, czy kwoty
wprowadzone do kasy są „poprawne” pod względem statystycznym
i czy nie są to liczby „zmyślone”. Punktem wyjścia jest tu twierdzenie, że każdy człowiek ma ulubione liczby i stosuje je (nieświadomie) w przypadku podawania nieprawdziwych kwot.
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