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מה מעמדו המשפטי של הביטקוין בישראל?
בארה"ב החילו על הכסף הוירטואלי את
כללי איסור הלבנת הון ,בישראל
ממתינים לעמדת הרשויות

▪ ▪ ▪
המטבע הוירטואלי ,שמוכר בארץ בשם "ביטקוין",
עולה לכותרות בארצות הברית .הוול סטריט
ג'ורנל דיווח ערב החג ,כי בארצות הברית
מתכוונים להחיל על הכסף הוירטואלי ,שהיקף
הפעילות בו גדל ,את כללי איסור הלבנת הון כפי
שחלים על חברות כמו .Western Union
על פי הוול סטריט ג'ורנל ,גופים שיסחרו במטבע
הוירטואלי און-ליין ,יידרשו לעמוד בכללים
המחייבים רישום ודיווח על כל העברה בהיקף של
מעל  10אלף דולר.

אורי גולדמן .מייעץ לביטקויל
]צילום :ישראל מלובני[

יתרה מכך ,מי שסוחר בשמו של אחר ,יידרש לעמוד בכללים המקובלים ,כאילו היה זה מטבע
רגיל ולא וירטואלי.
ביטקוין הוא מוצר דיגיטלי מבוזר המנוהל באופן שיתופי באמצעות רשת מחשבים .הביטקוינים
נשמרים על המחשב וניתן להעביר אותם דרך האינטרנט .ביטקוינים עומדים בפני עצמם ואינם
מייצגים מטבע או התחייבות פיננסית כלשהם .עם זאת ,לביטקוינים יש ערך צף הנקבע לפי
היצע וביקוש בזירות המסחר.
כיום ביטקויין אחד שווה כ 49-דולרים ,כאשר רק לפני מספר שבועות עמד מחיר ההמרה על
 25דולרים בלבד.
בעקבות הפרסומים בארץ ובחו"ל שערו עולה ,ככל שהעניין בו גדל.
ערב חופשת הפסח ,קיים הזכיין הישראלי של המטבע הוירטואלי ,מנחם )מני( רוזנפלד ,כנס
ראשון מסוגו בארץ של משקיעים במטבע הוירטואלי.
משרד עורכי הדין גולדמן ושות' ,משמש כיועץ משפטי של חברת ביטקויל ,שהוא "זכיין"
הביטקויין הישראלי היחיד כרגע .רוזנפלד מוביל את ארגון הביטקוין הישראלי ,ואת הליך
הטמעתו בישראל.
הסיבה שהזכיין הישראלי שכר את שירותיו של משרד עורכי דין המתמחה ,בין היתר ,בתחום
איסור הלבנת הון ,נובעת מהעובדה כי לאור נפחי הפעילות הגדלים והולכים בשל התחזקות
מוסד הביטקוין בעולם ,הזכיין הישראלי הרחיב את היקפי פעילותו לסדרי גודל של מאות אלפי
שקלים בחודש.
הבנקים ,הרגישים לסוגיות הנובעות מחוק איסור הלבנת הון ,החלו לשאול שאלות אודות
פעילות הזכיין ,מקור הכספים שנכנסים לחשבונו מרוכשי המטבע ,וביקשו חוות דעת משפטית -
האם מדובר בפעילות תקינה או שמא בפעילות שחלים עליה הוראות חוק איסור הלבנת הון.
במשרד גולדמן ושות' דנו בסוגיה ,והגיעו למסקנה ,המגובה בחוות דעת משפטית ,כי הביטקוין
אינו מהווה "מטבע" ,ולכן לא ניתן לרשום אותו אצל רשם נותני שירותי מטבע במשרד האוצר,
האחראי לרישום ופיקוח על הצ'יינג'ים בישראל כ"נותן שירותי מטבע".
משרד גולדמן ושות' גורס ,כי מאחר ומדובר בתחום חדשני ,מתנהל כרגע מו"מ להסדרת
השימוש החוקי במטבע הוירטואלי מול בנק ישראל ,רשם נותני שירותי מטבע והרשות לאיסור
הלבנת הון.
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תגיות  /פורומים אישיים:
הלבנת הון

בנק ישראל

רשימות נוספות

בורסת השמות

במעבדה של גרוניס
אין זה מחזה שכיח להיות עדים להתחבטויותיו המוסריות-ציבוריות של
שופט ,ודאי לא של שופט בבית המשפט העליון ,ובוודאי לא של נשיא
העליון .אשר גרוניס סיפק הצצה נדירה שכזו.
 | 28/03/2013איתמר לוין | חדשות

השדרנית תצא לפנסיה
שדרנית קול ישראל יעל צדוק תצא לפנסיה בהגיעה לגיל  ,67לאחר
שבית הדין לעבודה החליט שלא להתערב בהחלטת רשות השידור
שלא לאפשר לה להמשיך לעבוד מעבר לגיל זה.
 | 27/03/2013איתמר לוין | חדשות

טיול החג של השר שמיר
את טיול חול המועד שלו בחר שר החקלאות יאיר שמיר לעשות
בחורבות חומש ,בצפון השומרון ,שפונתה בתקופת ההינתקות.
 | 27/03/2013עידן יוסף | חדשות

יעקב אדרי יתמודד לראשות אור עקיבא
השר וחבר הכנסת לשעבר ,יעקב אדרי ) ,(62יתמודד על ראשות עיריית
אור עקיבא.
 | 27/03/2013עידן יוסף | חדשות

הישרדות קמבודיה :מתמודד מת בצילומים
בעןד שבישראל מתווכחים האם זכויות השידור על סדרת הריאליטי
"הישרדות" הן של קשת או של ערוץ  ,10בצרפת מתמודדים עם בעיות
חמורות בהרבה.
 | 27/03/2013עידן יוסף | חדשות

02/04/2013

http://www.news1.co.il/ArticlePrintVersion.aspx?docId=324935&subjectID=1

