ישראלבאזהרה
משרדהאוצרובנק

בביטקויןמסוכן
ריגה:השימוש
בכך

לרגולטורים
הרשויותבישראל

מצטרפות

בסוק,
מוטיבסוק
מוטי

בארה״ב ,בקנדה ובאיחוד האירופי

שפירסמו אזהרות

דומותלציבור

ליאפלברג
אפלברג
שלי

אורהירשאוגה
ואורהירשאוגה

חמישהרגולטורים

<<

"" בנקישראל;
ההון,

אגן!

שוק

הביטוח והחיסכון באוצר;

רשות המ־
$TS1$המסים;$TS1$
רשות כיירות ערך;

 $DN2$והרשותלאיסור הלבכת
סים;
הזהירו אתמול
ומימון טרור
משימוש
את הציבור בישראל
הון

במטבע

הביטקוין.

בהודעה נכתב :״באחרונה מת־
$TS1$מתגבר$TS1$

גבר
ר$DN2$בעולם
המכונה

השיח הציבורי

בנושא

׳מטבעותוירטואליים

מבוזרים/

המתמחה במי־
$TS1$במיסוי$TS1$
גולרמן ושות׳
שרד
$DN2$במשרד$DN2$
דוגמת ביטקוין .המדובר

$DN2$במיסוי $DN2$ובעבירות הלבנות
סוי
המשמשים גם כא-
בקובצי מחשב
כי ״בסופו של דבריכולות
וירטואליים ,שמו-
מצעי תשלום
רגולטורי
׳לייצר׳ מנגנון
הרשויות
מחשבים
ירי
נפקים על
מערכת
פשוט יחסית על הביטקוין,שיכול
מבוזרת שאינה נמצאת בשליטת
לרגולציה ברומהלזו
היהלהשוותו
גורם מרכזי .יורגש ,כי הם אינם
הילך חוקי של מרינהכלשהי ,וכי
החלה על׳הילךחוקי׳ ,כמו שעשו
הון ,ציין
היו

בשמם

אין

כרילהעיד על

מעמדם

במדינות כמו ארה״ב וגרמניה

שלכאורה

החוקי כמטבע.
״בישיבה

שכינסה

באחרונה

גם

במדינות אלה

אזהרה.לעומת

אף

פירסמו

זאת ,בחרו הרשויות

׳להזהיר׳
ובנק ישראל

נגירת בנקישראל ,קרניתפלוג,
מעיסוק בביטקוין ובשאר המטב־
$TS1$המטבעות$TS1$
היבטים
סוכם להמשיךולבחון
הווירטואלייםמבלי לתת פת־
$TS1$פתרון$TS1$
שונים הקשורים לשימוש ולמס-
עות
$DN2$המטבעות$DN2$
שנדרש מרשויות
$DN2$פתרון $DN2$ממשי ,כפי
רון
וירטואליים ,לרבות
חר במטבעות
השלכות מקרו אפשריות ,בהקשרים מינהליות.
״כל אלה מעידים כי נכון
של מעמדם החוקי ,הסדרתם ,סיכו־
$TS1$סיכוני$TS1$
 $DN2הלבנת הון ומימון טרור ,מיסוי להיום הביטקוין הוא צפרדע שהר־
$TS1$שהרגולטורים$TS1$
ני
$DN2$שהרגולטורים $DN2$בישראל לאיודעים איך
והגנת הצרכן .בישיבההוחלט ,עוד גולטורים
לפני סיום הבחינההכוללת ,להפ -לבלוע .כל מי שעוסק בביטקוין,
סביבהביטקוין.להערכת ארן שוחט
$DN2$בתחום $DN2$הביטקוין.״לקבוצת ביטקוין
חום
$DN2$לאחרונה $DN2$גרמניה אף בחרה לקבל את
חרונה
ששערו נקבע על ידי תנודות של
לםיכו-
נות את תשומת לב הציבור
הטכנולו־
$TS1$הטכנולוגיים$TS1$
מקרןאלף ,מספר היזמים
ישראל בפייםבוק ,הקבוצה היש־
$TS1$הישראלית$TS1$
נים אפשריים הכרוכים במטבעות היצע וביקוש ,ער לכל הסיכונים הביטקויןלצורכי תיאום מם .על
הישראליים שעוסקים בתחום
גיים
$DN2$הטכנולוגיים$DN2$
$DN2$הישראלית $DN2$הגדולה בתחום ,רשומים
רקע זה ,האזהרה ששוחררה היום ראלית
האלו,ועוברה שהדבר לא
והאזהרות
וירטואליים״.
בעולם ,לצד ארה״ב
הוא הגדול
משתמשים.למפגשי
004,3
כיום כ-
מפריעלמטבע הביטקוין להתפתח (אתמול ,מ״ב( היא בעיקר תמוהה
מצטרפות הרשויות ביש־
$TS1$בישראל$TS1$
בכך
וסינגפור ,ובתחום נעשו כבר כמה
005,1
 Meetupבנושא רשומים כ-
ראל
$DN2$
לרגולטורים בארה״ב ,בקנדה ,ולהתרחב .מבחינת ההודעה החריגה ויש בה פספוס הזדמנותלצעוד
השקעות שעור לא נחשפו .עם זאת,
חברים ,מספר החברים השני בגו־
$TS1$בגובהו$TS1$
הבנת
ומתוך
באומץ
קדימה
דווקא
ללמוד
אפשר
הרשויות,
של
שפירסמו
האירופי
באיחור
העולם
ועור,
יזמים בתחוםנתקלים בבעיהאפילו
$DN2$בגובהו$DN2$לקבוצות בתחום אחרי זה של
בהו
שהרשויות ניסו
את ההפך ממה
לציבור.
אזהרות דומות
המשתנה .ישראל בחרה היום (את־
($TS1$אתמול$TS1$,
הלונרונית.בנק ישראל
הקבוצה
($DN2$אתמול $DN2$,מ״ב( להצטרףלסין בניסיון
׳להזהיר׳ מול,
להשיג :הרשויות בחרו
קשה מזו הקשורה בביצוע העברות
מחשבונות בנקישראלייםלזירות
למנוע את הקרמה והאפ־
$TS1$והאפשרויות$TS1$
השמרני
ולא
"שמרנות
זנדברג:
אמר שיש סיכונים שצריךלהיערך
׳לאסור׳ על מסחר במטבעות
מסרבים
המקרים
המסחר .ברוב
אליהם וזה נכון .הבנקים הישרא־
$TS1$הישראליים$TS1$
$DN2$והאפשרויות $DN2$שהמטבע החדש מציע לא־
$TS1$לאזרחים$TS1$.
שרויות
וירטואליים ,ומשכך מי שמוכןלק־
$TS1$לקחת$TS1$
מיותרת"
הבנקיםהישראלייםלחברות שפ־
$TS1$שפעילות$TS1$
$DN2$הישראליים $DN2$כבר מכירים את הסיכונים
$DN2$לאזרחים $DN2$.ישראל היא אחת השחקניות ליים
זרחים.
$DN2$לקחת $DN2$את הסיכונים המסחריים של
חת
עו״ר אוהד מימון ,ראש מחלקת
$DN2$שפעילות $DN2$בביטקויןלפתוח חשבונות.
בעולם בתחום הביטקוין האלו״ ,הוא הוסיף.
המרכזיות
המטבע אינו עושה עבירה .המש־
$TS1$המשמעות$TS1$
הבנקאות והפיננסים במשרדפרופ׳
עילות
הפועלים ביקשלהבהיר כי
בנק
ער לאחרונה הקשו הבנקים
הווירטואליים .יש מס־
$TS1$מספר$TS1$
$DN2$המשמעות $DN2$היא שניתן להמשיך
והמטבעות
מעות
ולעסוק
יובללויושות׳ ,ביקר את הודעת
״הבנק אינו מבצע מסחר בביטקוין.
$DN2$מספר $DN2$גבוה שלבעלי עסקים בישראל הישראליים לבצע העברות כס־
$TS1$כספים$TS1$
פר
בביטקוין ,תוך נטילת הסיכונים
מאכזבת
הרגולטורים :״ההודעה
לקוח המבקש לרכוש ביטקוין אינו
פים
שמכבדים את המטבע ,ומספרגדול
מאור .אוסף של אזהרות מוכרות
$DN2$כספים$DN2$לזירות המסחרהעולמיות
המסחריים של תנודותהמטבע״.
בביטקוין ,על אף היעדרן של הנ־
עור יותר של ישראלים שנהנים
ח״כ תמר זנרברג ממרצ ביקרה
תוך התעלמות מהצורך לדאוג
$TS1$הנחיות $TS1$יכול להחזיק במטבע באמצעות
בבנק
חשבונו
לא־
$TS1$לאחרונה$TS1$
זאת,
ברורות
חיות
$DN2$הנחיות$DN2$
ממליצה
אני
מיתרונות
בנק
המסים,
רשות
של
האזהרות
את
לאסררה של השוק .מסחר במטב־
$TS1$במטבעות$TS1$
הפועלים״.
בעניין .עם
המטבע.
הפועלים החלטה
$DN2$לאחרונה$DN2$קיבל בנק
חרונה
$TS1$השימוש $TS1$לבנק ישראל ולמשרד האוצרלב־
$TS1$לבחון$TS1$
ישראל ומשרד האוצרלגבי השי־
וירטואליים מתקיים כבר תקו־
$TS1$תקופה$TS1$
מלאומי נמסר :״הבנק פועל
עות
$DN2$
לאשר העברותכאלו.״ההחלטה של לפי כל החוקיםוכלליהרגולציה
כיוון״.
$DN2$לבחון $DN2$שוב את האזהרהולשנות
חון
וירטואליים והגרי־
$TS1$והגרירה$TS1$
מוש
הרגולטורים לתת
פה
 $DN2$ארוכה,ועל
$DN2$השימוש $DN2$במטבעות
בכל הנושאים ,ובכללם גם סחר
בנק
$DN2$והגרירה $DN2$אותם ״שמרנות מיותרת״.
רה
לסוגיות הבוערות הן
מענה פרקטי
הפועלים היתה החלטה מודעת
ושימוש במטבעות שונים .הביט־
$TS1$הביטקוין$TS1$
שלא לשפוך את התינוק עם המים
הבנקים
מסרבים
לדברי זנדברג ,״דווקאבעולם
עבור הסוחרים והן עבור מערכת
קוין
ולתת מענה בנושא למרות האתג־
$TS1$האתגרים״$TS1$,
״ההודעה של בנק ישראל היא
של ריכוזיות מסוכנת ומזיקה של
הבנקאות ,ולאלהוציא אוסף אזה־
$TS1$אזהרות$TS1$
$DN2$הביטקוין $DN2$אינו מטבע רשמי המוכר על
ירי בנקישראל ,ואינו מוסדר בכ־
$TS1$בכללי$TS1$
רוזנפלד.
$DN2$האתגרים״ $DN2$,ציין
$TS1$מחרשת $TS1$רים״,
מערכת הבנקאות .הביטקוין הוא ניטרלית ונכונה ,אך אינה מחר־
ת $DN2$שאין בהן כל חידוש .מוחמצת
רות
$DN2$בכללי$DN2$רגולציה כלשהם .כיוון שכך,
$TS1$ומשתמשים $TS1$,ללי
פרט לשימוש של סוחרים ומ־
רוזנפלד,יו״ר
$DN2$מחרשת $DN2$דבר״ ,קובע מני
שת
הזדמנותלביזור במקום שליטה
הזדמנות של ממשליצור מסגרת
$DN2$ומשתמשים $DN2$,התפתחהבישראל יזמות
שתמשים,
איגוד הביטקויןהישראלי שהוקם
ריכוזית ,ולא כדאי לפספס אותה.
מתאימה
חקיקתיתורגולטורית
אין שינוי במדיניותלאומי בנוגע
ענפה סביב הביטקוין.לדברי רוז־
העולם גובר השימוש במטבע לאחרונה.להערכתו של רוזנפ־
$TS1$רוזנפלד$TS1$,
$TS1$וירעו״ר $TS1$בכל
להנפקה ואםררה של מטבעות ויר־
$TS1$רוזנפלד $TS1$,למטבע,ועל כן הבנק אינו עוסק
חברות בכל צורה שהיא במטבע זה,כולל
01-51
$DN2$רוזנפלד $DN2$,קיימות כיום
נפלד,
000,5-000,01
$DN2$רוזנפלד $DN2$,בישראל יש
הווירטואלי שחוסךעמלות שימוש לד,
טואליים״.
מסחר״.
בטכנולוגיות
ישראליות
בת־
$TS1$בתחום$TS1$
ויזמים
משתמשים
סוחרים,
לא־
$TS1$לאחרונה$TS1$
אנונימיות.
רכישות
ומאפשר
במ־
$TS1$במשרד$TS1$
שותף
גולרמן,
אורי
שעוסקות
עו״ר
ו״ר$DN2$
מוזיר

הבי

קויןבדו

רים

את הציבור

__„.

^^^^^^^^^^^^«

^—
3102.9

2.20u

האןצר

ובנק

באזהרה חריגה:

ישראל:

הזיה
רלהסדירי
רממאע
את

המסחר

משרד

האוצר ובנק

במטבע

בביטקוין מסוכן.

בארה״ב,

בקנדה

ישראל
השימוש

בכך

ובאירופה
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