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 ר בתאגיד, היה התאגיד תאגיד זר, יצויין מס' הרישום והמדינה בה נרשם.מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו שבה הוצא הדרכון. במידה ומדוב 1
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 16מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא הדרכון ויצרף בדיווח הראשון לגביו העתק כאמור בתקנה   2

. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד 1999 –לתקנות החברות )דיווח פרטי רישום וטפסים( התש"ס 
 .16זר, יצורף בדיווח הראשון לגביו העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 
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