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יימחק;  קנס'' 'או במילים החל הקטע ברישה, (א), קטן בסעיף (ו)

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (2)

להשתמט או להתחמק במטרה להלן המפורטים מן מעשה אדם עשה (ב)

לחוק 61(א)(4) בסעיף הקבוע הקנס כפל או שנים 5 מאסר  דינו מס, מתשלום
העונשין): חוק  (להלן 2 התשל'ז1977 העונשין,

ידיעה הכוללים אחר מסמך או דוח מסר או כוזבת ידיעה מסר (ו)
כאמור;

שמילא לפני או כן לעשות עליו שנאסר לאחר עסקאות לנהל המשיך (2)

עיסוקו; להמשך התנאים את

או שעשה מבלי מס, כחשבונית הנחזה מסמך או מס חשבונית הוציא (3)

המסמך את או החשבונית את הוציא שלגביה עסקה לעשות התחייב
האמור,

שהיה מבלי זיכוי, כתעודת הנחזה מסמך או זיכוי תעודת הוציא (4)
כן; לעשות רשאי

;38 בסעיף כאמור מסמך לגביו לו שיש בלי תשומות מס ניכה (5)

כוזבים חשבונות פנקסי לנהל. או להכין לאחר הרשה או ניהל הכין, (6)
כוזבות; אחרות רשומות או

או לנהלו שנדרש אחר מסמך או פנקס שינה או השמיר הסתיר, זייף, (7)
כאמור; לעשות מאחר מנע שלא או שהרשה או למסרו,

או בהן להשתמש לאחר שהרשה או תחבולה או מרמה בכל השתמש (8)
ממס. להשתמט או להתחמק במטרה אחר, מעשה עשה

מס מתשלום ישתמט או יתחמק אחר שארם לכך להביא במטרה שפעל מי (ב1)
שנים. 5 מאסר  דינו בו, חייב ארם שאותו

של דינו מחמירות, בנסיבות (ב1) או (ב) קטנים סעיפים לפי עבירה נעברה (ב2)

לחוק 61(א)(4) בסעיף הקבוע מהקנס 5 פי קנס או שנים 7 מאסר  העושה
מאלה: אחת  מחמירות' נסיבות זה, בסעיף העונשין;

חלפו וטרם (בו), או (ב) קטנים סעיפים לפי בעבירה הורשע העבריין (ו)
בדין, הרשעתו מיום שנים שלוש

סעיפים לפי עבירות בשל אישומים מ6 למעלה הוגשו העבריין נגר (2)

שנים; שלוש של בתקופה (בו) או (ב) קטנים
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מס, מתשלום להשתמטות או להתחמקות הביא במעשיו, העבריין, (3)

לחוק 61(א)(4) בסעיף כקנס הקבוע הסכום כפל על העולה בסכום
'. העונשין

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

נאמן יעקב


