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רקע

תשומתמוקדהופךשהואתוךהבינלאומיתבזירהוהןבארץהןהאחרונותבשניםתאוצהותופסהולךהדיגיטלייםהמטבעותעולם

הפיננסיהבנקאיהסקטורכיהעתהגיעה,ומתפתחתהולכתורגולציהמדיניותגיבושלצדכינראה.הציבוריהפיננסיבשיחהלב

.הקריפטובתעשייתמרכזישחקןהואאףיהפוך

תעשיית הפינטק וקהילת הקריפטו חיוני  , הסקטור הבנקאי, שיתוף פעולה הדדי בין הרגולטור

.קידום הכלכלה והגברת התחרות בשוק, והכרחי לשם חדשנות



תלויהינודיגיטלינכסשלהסיווגכיונראהמתמשכיםעריםבדיוניםעודנוהנושאב"בארה.הבינלאומיתבזירהגםרווחדיגיטלינכסלסיווגבנוגעהבהירותהעדרכינראה

.מטבעאוסחורה,ערךניירבגדרלהיותיכולשזהכך,הנכסשללתכליתובהתאםמקרה

.סחורהאונכס,מטבעההגדרותמביןיותראואחתזהותתחתלסווגושתקבעמייש,דיגיטלינכסשלסיווגולענייןהשונותהמדינותבקרבאחידמתאםאיןכןגם,באירופה

.שיחולהרלוונטילחוקבהתאםהענייןנסיבותתלויהינוסחורהאו,מטבע,ערךכניירביןדיגיטלינכסשלסיווגובישראל

?מהו נכס דיגיטלי 
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הרגולציה בתעשיית הקריפטו-פיקוח

ישראל

תעשייתאתממקמתבלבדזועובדה!דולרמיליארד300-בכ2021שנתלסוףנכוןהמוערךעצוםכלכליערךבחובומגלם((DEFIהמבוזרהמימוןשוק

לצד,בנוסף.הדיגיטלייםהנכסיםבשוקהשחקניםעבוריותרובהירותמבוססות,מקיפותואכיפהרגולטוריתהסדרהלשםהטבלהבראשהקריפטו

.בינלאומימבוזרנכסהיותומעצםהקריפטולשוקהקשורבכלגבולותחוצהרגולטוריתיאוםגםנדרשמדיניתרגולטוריתהסדרה

לעתמעתFATFארגוןי"עהמפורסמיםוההנחיותמהסטנדרטיםבעיקרהמושפעתבעולםוביןבישראלביןהדיגיטלייםהנכסיםבתחוםהרגולציה

.(טרורומימוןהוןלהלבנתבמאבקמדיניותהקובעבינלאומיארגון)
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הרגולציה בתעשיית הקריפטו-פיקוח

המשך-ישראל

עלוהפיקוחההוןשוקרשות;טרורומימוןהוןהלבנתלאיסורהרשות;ערךלניירותהרשותהינםהקריפטובתחוםבישראלהעיקרייםהרגולטורים

הווירטואליבמטבעהשירותונותניהקריפטולעולםהנוגעתבישראלכיוםהחקיקתיתהתשתית,מחדכייודגש,זהבהקשר.ישראלבבנקהבנקים

.והסדרההתהוות,בחינהבשלביומצויהמצומצמתהינה(הפינטקחברות)

להקיםהבנקאייםלתאגידיםסמכותהמעניקה(411'מסתקיןבנקניהולהוראת)הבנקיםעלהפיקוחמטעםחוזרטיוטתפורסמהלאחרונה,ומאידך

PwC Israel.וירטואלייםבמטבעותהעוסקיםלקוחותעבורתשלוםחשבונות



?ומה קורה בעולם 
אירופה

באיחוד האירופי ככלל המסחר במטבע הדיגיטלי נחשב חוקי בזירות מסחר הייעודיות  

הנציבות   (EBA)גופי הרגולטורים העיקריים הינם הרשות הבנקאית האירופאית . לכך

והרשות האירופאית   (ECB)הבנק המרכזי של האירופה  (EC)האירופאית 

קיימת רגולציה משתנה בין -לעניין סחר במטבע דיגיטלי בזירות המסחר(ESMA).ע "לני

המדינות השונות באירופה אך בכל הנוגע לחילופי מטבע דיגיטלי למטבע פיאט בזירות 

כל  , (מטבע חוקי שמפיק את ערכו מהממשלה המנפיקה ולא טובין או סחורה פיזית)אלו 

וכיום הנציבות  )המדינות נדרשות לעמוד בדרישות של משטרי הלבנת ההון האירופי 

האירופית מנסה ליצור קובץ חוקים אחד כולל של איסור הלבנת הון ומימון טרור שיחסה  

(. על כל המדינות באירופה באופן אחיד

ב"ארה

ע והסחורות על סחר "ב חוקי הדגל בעולם הקריפטו הינם חוקי ני"בארה

ישנם לא מעט גופי , במקביל. במטבעות וכן  חוק הגנת הצרכן הפדרלי

אשר ככל הנראה  )CFTCביניהם , רגולציה ואכיפה העוסקים במלאכה

SEC, (לרישום הסחר של נכסים דיגיטלייםעתיד להיות הגוף האחראי

משרד המבקר נכסים )OFAC; (ע בישראל"המקבילה של רשות לני)

מחלקה באוצר האחראית על  )FinCEN; (זרים ואוכף סנקציות כלכליות

.ועוד( הלבנת הון

חשוב לציין כי הנציבות האירופית עובדת בתקופה האחרונה על התקנת משטר רגולטורי  

לרבות מתן רישוי  , קוהרנטי לכלל מדינות אירופה בכל הנוגע לתעשיית המטבע הדיגיטלי

(MICA).כללי התנהגות והגנה לצרכן , לנותני שירות אגב מטבע דיגיטלי
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מיסוי

דיווחבחובתמתמצהכיוםהמיסויפעילותעיקר,דיגיטלינכסלמיסויהקשורבכל
.(כלכליותסנקציותהטלת)ואכיפההמסלרשויות

שהרווחכך,"נכס"הגדרתתחתחוסהוירטואלימטבעהכנסהמספקודתלפי
מטבע/אחרוירטואלילמטבעהמרתובגיןההפרשאו)וירטואלימטבעממכירת

בפעילותשמדוברככלכייוער.וענייןדברלכלבמסהחייבאירועמהווה(פיאט
לפיעסקיתבפעילותכברעסקינןאזיוירטואלייםמטבעותמכירתלענייןקבעדרך

.בהתאמהיהיהוהמיסויהכנסהמספקודת
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ישנה עלייה ניכרת בביקוש  מצד צרכנים  , על רקע הגידול בהיקפי הפעילות של שוק הקריפטו בעולם
.  וחברות הפינטק להקמת חשבונות תשלום המנוהלים במערכת בנקאית מוסדרת

שכן החשבון מאפשר להן לקיים את  , פתיחת חשבון חיונית בהכרח עבור קיומן של חברות פינטק רבות
.  פעילותן בתחום שירותי התשלום

.קושי בפתיחת חשבון עשוי להיות חסם משמעותי לכניסתן לשוק וכן מונע תחרות הוגנת

אך,הקריפטושוקלקוחותבפניאמיתישעריואתפתחוטרםושמרניתזהירהבגישהנוקטבישראלהבנקאיהסקטורכהעדישראל

בנקהשיק,לאחרונהממש,זאתעם.המתפתחתלכלכלהעצמםיתאימוהבנקאייםשהתאגידיםהשעההגיעהכינראה

ובין,בישראלהראשונההבנקאיתלפלטפורמהלהפוךצפויזהבכך,ללקוחותיוחדששירות(Pepper)הדיגיטלילאומי

.לאומיבנקללקוחותגםהשירותיוצעובהמשך-קריפטובמטבעותמסחרללקוחותיושיאפשר,בעולםהבודדות

PwC Israel

שינוי כללי המשחק-התאגידים הבנקאיים



המשך-שינוי כללי המשחק-התאגידים הבנקאיים

אירופה

לעולםהקשורבכלמישראליותרמתקדמתאךזהירהבגישהנוקטתב"בארההבנקאותמערכת,מישראללהבדיל,זהבהקשרב"ארה

.הקריפטו

Federal-ה Reserve)העםבשיתוף)ב"בארההמרכזיהבנק-OCC(חוקיתסמכותמעניקיםסליקהשירותיהמספקגוף

.(ראויבקרותתהליךניהוללצדזאת,דיגיטלינכסצרכניעבורחשבוןלפתוחמסוימיםלבנקים

וענייןדברלכלחוקיפיננסיאמצעיהינודיגיטלימטבעלפיה,האירופיהאיחודהואכהעדמתקדמתהכיבגישהשנקטומי

פנימייםופיקוחבקרהלצדוהכל,זהבתחוםפיננסיםשירותיםלספקוכןדיגיטליבמטבעלהחזיקרשאיםהבנקאייםוהתאגידים

.האירופיההוןהלבנתלמשטרציותתוךהדוקים
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,   העלתה לדיון הצעה להקים בנק מרכזי שכל ייעודו עבור מטבעות דיגיטליים בלבדב "ארהלאחרונה 

. אך מדובר בהצעה ראשונית שעוד טרם קרמה עור וגידים

שוקל להנפיק מטבע מדיני דיגיטלי משלו על מנת  באירופה גם הבנק המרכזי, ב"בדומה לארה

אך הרעיון עדיין נמצא , להימנע מהסיכונים והחשיפות הקיימים במטבעות הדיגיטליים הפרטיים

.בחיתוליו

, בכובעו כבנק המרכזי ינפיק מטבע דיגיטלי אולם אופציה זוישראל בעבר הועלתה האפשרות כי בנק

.עודנה על שולחן הדיונים, נכון לעכשיו

?העתיד ומה צופן 
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המלצות

ליצורמנתעלדיגיטלייםלמטבעותהנוגעבכלההסדרהאתבהתאםולקדםפעולהבשיתוףלעבודצריכיםבישראלהרגולציהגופי▪

.הפיננסיבשוקהשחקניםבקרבבהירות

אושמקורםכספיםוהעברותחשבוןהקמתלענייןמקיפהסיכוניםהערכתבסיסעלמדיניותלגבשנדרשיםהבנקאייםהתאגידים▪

.(בענייןהמנחההוןהלבנתאיסורלצוהלבשימתתוך)וירטואלייםבמטבעותקשוריעדם

.הרגולטוריםוהגופיםהפיננסיותהמערכותמולאלנאותוגילויבשקיפותלנהוגימשיכוהפינטקוחברותהדיגיטליהמטבעצרכני▪
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!תודה שהקדשתם מזמנכם
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