
511 דף 1 מתוך 3        

טופס נילווה לבקשה לרישום תוכנה

בעברית

א. פרטי התוכנה
ה נ כ ו ת ה ם  ש

מהדורה

מספר לקוחותבלועזית

ייעוד ענפי של התוכנה (אם התוכנה מיועדת ליותר משלושה ענפים, יש לציין את הייעודים הענפיים העיקריים)

123

1973,  - תשל"ג  חשבונות),  פנקסי  (ניהול  הכנסה  מס  הוראות  מכוח  סמכותי  פי  על 
התוכנה אודות  הבא  המידע  את  למסור  נדרש/ת  הנך  ג(2),  סעיף  ה,  נספח   36, הוראה 
התוכנות. במרשם  לרשום  מעוניין/ת  הנך  אותה  ממוחשבת,  חשבונות  מערכת  לניהול 
סמנכ"ל בכיר לשומה וביקורת

שם בית התוכנה

כתובת בית התוכנה (כפי שמופיעה בתוספת 1)

ב. פרטי בית התוכנה
מספר התיק במס הכנסהמספר העוסק לצורך מע"מ

כתובת למשלוח דואר

מיקודעירמיקודעירמספר ביתרחוב מספר ת"דמספר ביתרחוב

כתובת אתר בית התוכנה (באותיות גדולות)

התוכנה בית  מטעם  אחראי 
ג. פרטי אנשי קשר

חותם התצהיר (תוספת 1)
ם ש

תפקיד

טלפון מספר 

נוסף טלפון  מספר 

פקס

כתובת דוא"ל שתשמש להתקשרות
מול בית התוכנה (באותיות גדולות)

איש קשר נוסף

ד. חומר מצורף לבקשת הרישום
1 תוספת   ❏

קיים) (אם  יחיד  לקוח  בדבר  הצהרה   ❏

התקנה הוראות   ❏

תוכנה של  עותק  משלוח  אי  בדבר  בקשה   ❏

פרט/י התוכנה,  של  עותק   ❏

פרט/י בתוכנה,  לשימוש  מקצועית  הדרכה  ספרות   ❏

פרט/י בלעדיה,  התוכנה  את  להפעיל  ניתן  שלא  התוכנה,  עם  הנמכרת  חומרה   ❏

פרט/י התוכנה,  להפעלת  מיוחדת  תוכנה   ❏

1.31 גירסה   - אחיד  במבנה  קבצים  מודול  החלת  בדבר  הצהרה   ❏

אחיד במבנה  קבצים  להפקת  להוראות   2.6 בסעיף  הנדרש  המבנה  לפי  מודפס  פלט   ❏

אחיד במבנה  קבצים  להפקת  להוראות   (5.4 (סעיף   4 מספר  נספח  של  מודפס  פלט   ❏

1.31 אחיד  במבנה  קבצים  הפקת  סימולטור   - (תקין)  מסכם  דוח   ❏ הבאים: האישורים  את  לצרף  חובה 
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ו. פירוט מאפייני התוכנה
תקשורת ברשת  בעבודה  תמיכה 

תקשורת ברשת  בעבודה  תומכת  אינה  התוכנה   ❏

מסוג תקשורת  ברשת  בעבודה  תומכת  התוכנה   ❏

העבודה תחנת  של  ההפעלה  מערכת 
העבודה בתחנת  כלשהי  התקנה  מחייבת  אינה  התוכנה   ❏

מסוג הפעלה  מערכת  בה  שיש  העבודה  בתחנת   CLIENT התקנת  מחייבת  התוכנה   ❏

מיוחדת קונפיגורציה 
הבא הפירוט  לפי  מיוחדת  קונפיגורציה  מחייבת  התוכנה   ❏

התוכנה להפעלת  מינימליות  חומרה  דרישות 
התוכנה להפעלת  המינימליות  החומרה  דרישות  את  המפרט  מסמך  מצ"ב   ❏

הבאות האמורות  הדרישות  את  מחייבת  התוכנה   ❏

התכנות שפת 
התכנות בשפת  פותחה  התוכנה   ❏

ה. מרכיבים במערכת החשבונות שניתן לנהל בתוכנה

מסמכים המנוהלים במערכת

(פרט/י) אחרים  מסמכים 

❏

❏

❏

❏

❏

❏

ייצור
ייצור דוח  אחר❏   ❏ אחר  ❏

מלאי

ספירה בעקבות  עדכון  אחר❏  אחר❏   ❏
מחסנים בין  העברה   ❏ למלאי כללית  כניסה  מהמלאי❏  כללית  יציאה   ❏ פתיחה יתרת   ❏

ש כ ר
רכש מס  חשבונית   ❏ רכש משלוח  תעודת  רכש❏  החזרת   ❏ רכש הזמנת  רכש❏  זיכוי  אחר❏   ❏

כספיות תנועות 
בנק הפקדת   ❏ תרומות על  קבלה  מקופה❏  יציאה   ❏ קבלה אחר❏   ❏

שיווק

ריכוז חשבונית  זיכוי❏  מס  חשבונית   ❏ מס/קבלה חשבונית  שריון❏  חשבונית  אחר❏   ❏
עסקה חשבונית/חשבונית   ❏ משלוח תעודת  החזרה❏  תעודת  מס❏  חשבונית   ❏ הזמנה  ❏

חשבון וספרי  חשבונות  הנהלת 

הכפולה החשבונאות  שיטת  פי  על  חשבונות  מערכת  חד-צידית❏  חשבונות  הנהלת   ❏

511         3 2 מתוך  דף  שם התוכנה                                      

הנתונים בסיס 
הבא הנתונים  בסיס  מול  עובדת  התוכנה   ❏

❏ מאובטח           ❏ לא מאובטח בסיס הנתונים 

אם התשובה היא כן, פרט/י  את שיטת האבטחה



חתימה תפקיד תאריך

/      /
שם החותם/ת

511         3 3 מתוך  דף  שם התוכנה                                       ז. מאפיינים נוספים

(WEB) אינטרנטית  תכנה 
❏ כן        ❏ לא התוכנה פועלת דרך אתר אינטרנט 

ממוחשבים מסמכים  משלוח 
❏ כן        ❏ לא התוכנה מאפשרת משלוח מסמכים בצורה ממוחשבת 

1. המסמכים שניתן לשלוח אם התשובה היא כן, פרט/י: 

2. התוכנה מאפשרת חתימה אלקטרונית של מפיק המסמך   ❏ כן        ❏ לא   

(P.O.S) ממוחשבות  רושמות  קופות 
❏ כן        ❏ לא התוכנה מופעלת כ"קופה רושמת ממוחשבת" 

מקור התוכנה בתוכנה של יצרן מחו"ל שעברה הסבה לחוקים החלים בארץ:

המקור תוכנת  שם   ❏

מחו"ל היצרן  שם   ❏

חינמית/לניסיון התוכנה 
❏ כן        ❏ לא התוכנה ניתנת להורדה בחינם  

אם התשובה היא כן, פרט/י האם קיים תנאי מגביל להורדה בחינם

מגויירת תוכנה 

מסופונים
❏ כן        ❏ לא התוכנה מופעלת במסופונים 

1. תקופת הזמן בה נשמרים הנתונים במסופון אם התשובה היא כן, פרט/י: 

2. התוכנה מחייבת העברת הנתונים לתוכנה אחרת  ❏ כן, באיזו תדירות                                         ❏ לא   


