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Security tokens changing
the way for raising
capital
ICO & Security tokens
מיסוי נכסים
קריפטוגרפים
ביטקוין ואיסור הלבנת
הון
כלים לעורך דין ומבט אל
העתיד
מבחן מסכם
מפגש סיום וחלוקת
תעודות

תוכן
היכרות עם ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפים
למה צריך מטבעות מבוזרים?
איך משתמשים בביטקוין
היכרות עם המדיות ועולם התוכן של ביטקוין
עקרונות הפעולה של טכנולוגיות יומן מבוזרות.
כיצד עובדת רשת בלוקצ'יין מבוסס  POWותפקיד הכורים
ברשת.
איך מבינים את מצב הרשת ואישור תשלומים
רשת הברק ופיתוחים חדשים
בחירת ,ייצור והתקנת ארנקים לאחזקת מטבעות דיגיטליים
אכסון קר ,חם וארנקי חומרה
שיקולי אבטחה ועצמאות מול זמינות ונוחות
איך קונים מטבעות ואיך קונים במטבעות
היכרות עם אתרי קניה והמרה וההבדלים ביניהם
היכרות עם בורסות
ההבדלים החשובים בין מסחר בבורסה ומטבעות פיאט
לקריפטו
שאלות ותשובות
אתריום וחוזים חכמים
היכרות עם פרויקטים קיימים ,שירותים ואלטרנטיבות לפתרונות
בתעשיות שונות באמצעות טכנולוגיות בלוקצ'יין.
שימוש בבלוקצ'יין לבניית מודלים כלכליים חדשים לפתרונות
ישנים
תמונת מצב ומגמות רגולציה עולמית בתחום המטבעות
הקריפטוגרפים
הגדרות חוקיות של מטבעות דיגיטליים כנכס ,נייר ערך או
מטבע
מטבע הוני או מטבע שירותי )(Utility Vs. Security
דרישות הרשויות למניעת הלבנת הון ומלחמה בטרור בעת
פעילות במטבעות קריפטוגרפים
תהליכי  )Know Your Client( KYCכתנאי להשקעה ומתן
שירותים
מטבעות אנונימיים ,כלי ניתוח ומעקב ,תחומים אפורים ופתרונות
אפשריים
What is a security token and how will it change the way we
raise capital
US security laws
Other approaches and jurisdictions
Major players and case studies
מבט על ותמונת מצב
מעמד המטבעות לצורכי מיסוי ו חוזרי רשות המסים בישראל
איך מדווחים על רווחים והפסדים במטבעות דיגיטליים
מיסוי מטבע שירות/מוצר לעומת מיסוי מטבע security
מועד המיסוי ומנגנון דיווחי מס
השלכות והתמודדות עם מדיניות איסור הלבנת הון בארץ
ובעולם
סוגיות משפטיות ועתיד הפרקטיקה המשפטית בתחום
המטבעות הדיגיטליים
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