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Қазақстанда онлайн-кассалар іске қосылды 

 
Төлемдерді қолмақол немесе банк карталарымен қабылдайтын қазақстандық 

кәсіпкерлер 2020 жылдан бастап заң бойынша мәліметтерді онлайн-жіберетін касса 
апараттарын қолдануға міндетті.   
Осыған орай Сбербанк Қазақстан кәсіпкерлерге заманауи Nurkassa  онлайн-кассаларын 
орнатуды ұсынады. Банк клиенттері үшін арнайы қолжетімді бағалармен беріледі. 
 
Nurkassa – дегеніміз кез келген құрылғыда (компьютер, смартфон, ноутбок) жұмыс істейтін 
жаңа үлгідегі онлайн касса апараты. Онлайн касса кәсіпкерлерге сауда-саттықты 
ұйымдастыру кезінде жылдам әрі икемді болуыға мүмкіндік береді.  Яғни, Nurkassaны 
қолдану  дәстүрлі бақылау-кассалық машиналарын қолданғаннан тиімді:  
 

• Бизнесті нақты уақыт режимінде бақылау. Кәсіпкер басқа елде болған күнде де 
сауда нүктелеріндегі қызметтер мен тауарларының сатылу барысын көріп отырады.  

• Қосымша барлық заң талаптарына сәйкес автоматты түрде жаңарады.  

• Ауысымның автоматты түрде жабылуы. Кәсіпкер қызметкерлері (кассир, сатушы) 
тарапынан болуы мүмкін қателіктердің алдын алу мақсатында ауысымдардың 
автоматты жабылуын орната алады.  

• Қағаз түріндегі құжат айналымынан кету. Онлайн-кассаны сатып алған кәсіпкерлер 
Prosklad.kz  тауарларды есептеудің электронды жүйесін қолдану мүмкіндігіне ие 
болады.  

• Prosklad.kz   - Nurkassa онлайн-кассасы орнатылған сауданы автоматтандыру жүйесі.  

• СНТ модулі Prosklad.kz  енгізілген, бұл модульмен кәсіпкерлер тауарларының ілеспе 
жүкқұжаттарын ала және растай алады.  

• Prosklad.kz сайтындағы  үш компонентті интеграцияланған жүйе – салықты артық 
төлемеудің заңды тәсілі.     

• Nurkassa  онлайн-касса аппаратында Таңбалау қызметі бар. Тауарларды таңбалау 
туралы толық ақпаратты markirovka.prosklad.kz  сайтынан білуге болады.  

• Салық есептілігінің 910 формасын тура кассадан тапсыру. Nurkassa салық есептілігін 
дербес құрып, өздігінен жібере алатын  көпфункционалды касса.  

 
«Заманауи кәсіпкер - бұл өз уақытын бағалайтын, ақшасын санай білетін өте икемді,  

үнемі қозғалыстағы адам. Сбербанктің клиенттері осындай. Сондықтан олар Nurkassa 
онлайн-кассасының артықшылықтары мен ерекшеліктерін лайықты бағалайды деген 
сенімдеміз», - дейді «Сбербанк» АҚ ЕБ Басқарма төрағасының орынбасары Александр 
Титов.  
 
Онлайн-кассаны қалай қосу керек:  

✓ Nurkassa қосымшасын жүктеңіз; 
✓ Сбербанк менеджерінен промокод алыңыз;  
✓ Фискалдық деректер операторына қосылыңыз.  



 
Тек Сбербанктың клиенттері үшін жиынтық ұсынысының құнынан 10 %  жеңілдік және 1 ай 
тегін қолдану қарастырылған.  
 
Ақпарат үшін:  
«Сбербанк” АҚ ЕБ халықаралық Сбербанк тобына кіреді. Банк Қазақстанның қаржы нарығында 14 жыл табысты 
жұмыс істеп келеді. 01.11.2020 ж. мәліметтерге сәйкес активтерінің көлемі бойынша Қазақстандағы ЕДБ 
арасында 2-орынды алады. Бүгінгі таңда "Сбербанк" АҚ ЕБ-нің 100 құрылымдық бөлімшеден тұратын 
филиалдық желісі бар, оның 17-сі - филиал. Банктің орталық кеңсесі Алматы қаласында орналасқан.       
  
 

 


