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 הקדמה

כולו חיבק, הינהן  צוות. הלצוות לבחנית הגברת התחרותיות )"צוות זקן"( הגשנו נייר עמדה 2102ביולי 

בסופו של דבר הדו"ח כלל אפס אזכורים לתחום או  רים.דבנכונות לקידום הבהסכמה והביע 

הוא המכתב שהגשנו לצוות זקן. נייר זה שאנו מגישים היום, אינו אלא אותם  נספח א'לעמדתנו. 

שנים ועוד ועדה עד שמקבלי  3שנים. אנו מקווים שלא נצטרך עוד  3דרישות אותם העלנו לפני 

אל עוברת בתמיכה ועידוד של תחום הלוואות שהדרך לתחרות בישרההחלטות בישראל יפנימו 

עוד מאותו דבר )עוד בנקים, עוד חברות . ושימוש בטכנולוגיה( Peer to peer lending)ההמונים 

כרטיסי אשראי, אגודות אשראי ושאר גופים( זה חשוב אבל לא עבד מספיק טוב בשום מקום בעולם. 

יזומה פלטפורמות אינטרנטיות להלוואות המונים, יש צורך לעודד בצורה   -על מנת לעודד תחרות 

ים על הלווים בשוק מחד, ולעשות שימוש בטכנולוגיה על מנת לחסל את פערי המידע של המלוו

 , מאידך.האשראי בישראל

כבר היום למסקנות הממונה על התחרות האנגלי שפעל לייצר רפורמה  לתת את הדעתאנו מציעים 

 :"(PCAבחשבונות עו"ש )" ות בישראלזהה לזאת שבוצע בשנים האחרונ

“Key findings  

16. There have been some improvements since the 2013 OFT report, but 

the PCA market is still characterised by continuing barriers to entry and 

expansion, relatively high levels of concentration and relatively stable 

market shares, low levels of switching (despite the introduction of CASS) 

and lack of transparency, especially in regard to charging structures. This 

is a market where despite customer satisfaction levels below 60% for the 

four largest PCA providers, there is little switching and market shares are 

stable. Moreover, the PCA providers with the highest satisfaction levels 

have not been able to gain significant market share, which is not what 

one would expect in a well-functioning competitive market.”1 

 

 נייר עמדה זה עיקרו:

  א. הכרות בסיסית עם תחום הלוואות ההמונים בעולם ובישראל. 

 .עמוד הבאב. חידוד הנקודות המופיעות ב

                                                           
1
 https://assets.digital.cabinet-office.gov.uk/media/53c834c640f0b610aa000009/140717_-

_PCA_Review_Full_Report.pdf 



 

 תמצית העמדה:

 ולהסיר  המונים לאפשר לגופים המוסדיים הישראליים להשקיע בהלוואות יש

 .זו באפשרותחסמים רגולטורים הפוגעים 

 

 

  בדומה למודל הלוואות המונים  על פלטפורמות מעודדיש להחיל פיקוח

 .האנגלי

 

 

  יש לחוקק חוק אשראי חדש הקובע תנאי משחק שווים לכל אדם או מוסד

 .בישראל בדומה לחקיקה קיימת בארה"ב, אנגליה ואירופההנותנים אשראי 

 

 

 ו/או להעניק בטוחה הלוואות המונים  על מדינה להירשם כמלווה בפלטפורמות

על אחוזים מסוימים מהחוב על מנת לעודד פעילות אשראי במגזרים נבחרים 

והורדת הריבית הממוצעת למגזרים אלו )עשירונים מסויימים, עסקים קטנים 

 .וכדו'( , תושבי פריפריהובינוניים

 

 

  יש לדרוש מהבנקים בנייה מיידית שלBANK API מערכת המאפשרת לצדדים .

לשאוב בצורה דיגיטלית מאובטחת, על פי רגולטור, שאושרו על ידי ה ,שלישיים

 על אותו לקוח. את כל המידע הבנקאי הקיים בבנק הסכמת הלקוח,

 

 

 להוציא נייר עמדה המבהיר כי יפרשו את חוק  לדרוש מהרשות לניירות ערך

ניירות הערך הקיים בצורה המתירה הלוואות המונים לעסקים קטנים ובינוניים, 

 .הבריטי  Funding Circleכדג' מודל

 

 

  על רשות המיסים להבהיר כי השקעה בהלוואות המונים דינה כהשקעה באגרת

מוסף, יחולו באותה מידה על חוב וכי כללי המיסוי, לרבות נושא מס ערך 

 השקעה שכזאת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מהו תחום הלוואות ההמונים?

 

 בנקאות ביסודה היא נקודת מפגש. 

A bank is a financial institution and a financial intermediary that 

accepts deposits and channels those deposits into lending activities, 

either directly by loaning or indirectly through capital markets. A bank is 

the connection between customers that have capital deficits and 

customers with capital surpluses.2 

מרווחיות הבנקים  56%כן, הדו"חות הפיננסים של הבנקים בישראל, כמו ביתר העולם, מבהירים כי וא

 .מעמלות על אשראיו ריבית על אשראינובעת מ

 

סברה כי ניתן ש Zone Of Possible Agreement (ZOPA)הוקמה באנגליה חברה בשם  2116ב 

 באינטרנט כאותו ספסל המקשר בין לווים למלווים. המודוס אופורנדי על פי וויקפדיה: שימושלעשות 

הלווים, מבקשי ההלוואה, באתרי הלוואות מעמית לעמית הם בדרך כלל אינדיבידואלים או 

 עסקים קטנים המגישים דרך האתר בקשה להלוואה. הליך בקשת ההלוואה כולל, בדרך כלל,

שאלון אונליין הכולל את הסכום המבוקש, תקופת ההלוואה הרצויה וכן פרטים אודות הלווה. 

 -לרוב, לאחר אישור ההלוואה על ידי האתר, תפורסם )ברוב אתרי הלוואות עמית לעמית בעולם 

ללא פרטים מזהים של הלווה( בלוח הלוואות באותו האתר. לוח ההלוואות משמש כזירת מסחר 

לווים לבחון את בקשת ההלוואה, לעתים אף להציג שאלות נוספות ללווה, ולהחליט בו יכולים מ

האם ברצונם לממן את ההלוואה. לרוב, אתרים אלו, מגבילים את אחוז ההשקעה או סכום 

ההשקעה שכל מלווה יכול לתת ללווה בודד. בדרך זאת, נוצר פיזור סיכון בין מלווים רבים 

 .ווה הפגיעה בסכום ההשקעה הכולל לכל מלווה נמוך יותרובמקרה של חדלות פרעון של הל

 .... 

במקרה בו הלווה אינו מחזיר את ההלוואה החברות המנהלות את אתרי ההלוואות מעמית 

 .לעמית יפעלו על מנת לגבות את החוב מהלווה באמצעים משפטיים מקובלים

אתרי ההלוואות עמית לעמית הם חברות הפועלות למטרת רווח, את הכנסותיהן מייצרות חברות 

אלו על ידי גביית עמלה הן מהלווה והן מהמלווה תמורת הארגון והתיווך בהלוואה. עלות התיווך 

. חברות אלו 1שחברות הלוואות עמית לעמית מציעות בעולם נמוך יחסית משתי סיבות עיקריות: 

לוות כסף בעצמן אלא רק מתווכות בהלוואות. עלות הכסף מבחינתן הוא אפס, בניגוד אינן מ
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  http://www.academia.edu/5258172/Financial_Institutions_Definition 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_institution
http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_intermediary
http://en.wikipedia.org/wiki/Deposit_account
http://en.wikipedia.org/wiki/Loan
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_market
http://www.zopa.com/homepage/home-v5
http://www.academia.edu/5258172/Financial_Institutions_Definition


לגורמי התיווך המסורתיים המגייסים כסף באמצעות הנפקת הון, הנפקת חוב, גיוס פיקדונות, 

. כיוון שרוב פעילות התיווך מתבצעת דרך 2הלוואות מהבנק המרכזי ו/או בנקים אחרים. 

יות התפעול לחברות אלו נמוך יותר מעלויות התפעול של גורמי תיווך פלטפורמה אינטרנטית עלו

.מסורתיים
3

 

 

. אתרים באנגליה מחזיקים 2112התחום צבר תאוצה בעולם המערבי לאחר המשבר הפיננסי של 

משוק האשראי הקמעונאי. ממשלת אנגליה פועלת כמלווה באתרים אלו על מנת להוזיל  3%היום כ 

קי בית ועסקים קטניםת האשראי למשאת עלויו
4

 . 

תחרות במערכת הבנקאית הוא שיפור הנגישות לאשראי והורדת עלות שיפור הלב הרעיון של 

הגופים המציעים באנגליה ובארה"ב את הריביות הנמוכות  האשראי למשקי בית ולעסקים קטנים.

 .הם... פלטפורמות הלוואות המוניםבאשראי למשקי בית ועסקים קטנים  ביותר

 :באנגליה

 

 :בארה"ב
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A2%

2%D7%9E%D7%99%D7%AAD7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A 

 
4 -business-british-by-investment-million-40-https://www.gov.uk/government/news/new

businesses-smaller-to-lending-of-million-450-support-to-bank 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://www.gov.uk/government/news/new-40-million-investment-by-british-business-bank-to-support-450-million-of-lending-to-smaller-businesses
https://www.gov.uk/government/news/new-40-million-investment-by-british-business-bank-to-support-450-million-of-lending-to-smaller-businesses
https://www.gov.uk/government/news/new-40-million-investment-by-british-business-bank-to-support-450-million-of-lending-to-smaller-businesses
http://www.thisismoney.co.uk/money/cardsloans/article-2577442/Lend-save-provider-Zopa-offers-new-record-low-personal-loan-rate-4-4-cent.html


התחום הוגדר כמהפכני וראוי לעידוד על ידי כלכלנים וקובעי מדיניות במערכת הפיננסית העולמית. 

 הכלכלן הראשי של הבנק המרכזי האנגלי תיאר את התחום במילים האלה:

“The market for loans is also changing shape. One manifestation is the 

emergence of peer-to-peer lenders -- a sort of eBay for credit.... If this 

mini-revolution runs its course, its implications could be profound. 

Disruptive financial innovation could make for a cheaper, faster deal for 

bank customers. A more diverse, decentralised financial system could 

improve financial resilience for bank regulators. And higher banking 

productivity coupled with greater stability would be a prize we could all 

enjoy.”5 

  

על ידי יוצאי המערכת הבנקאית, אנשי אשראי וטכנולוגיה.  2102לון הושקה בישראל בראשית -אי

דש השקיע בחברה לפני -ובית ההשקעות של מיטב₪ מיליון  01הלוואות בסכום של  איגדנומאז 

 אפשר ללמוד עוד אודותינו באתר.  מספר חודשים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2013/09/ideas-bank/a-financial-forecast-from-the-bank-

of-england 



 סקירה

 ולהסיר  הישראליים להשקיע בהלוואות המונים יש לאפשר לגופים המוסדיים

 ו.זחסמים רגולטורים הפוגעים בפעילות 

 

 הירתמותםעל מנת לייצר תחרות במערכת הבנקאית במגזר משקי הבית והעסקים הקטנים, נדרשת 

קשה לראות גופים מוסדים בונים מערכות שיווק וחיתום להלוואות  של הגופים המוסדיים למערכה.

בסכומים הנדרשים לקידום משקי הבית ולעסקים קטנים על מנת להוות תחרות למערכת הבנקאית. 

בארה"ב, באנגליה ואף בסין, משתמשים גופים אלו בפלטפורמות הלוואות המונים כמעין גוף  –בעולם 

out sourcing יווק הלוואותלצורכי חיתום וש
6
.   

 כרגע עומדים מספר חסמים המונעים כניסה מסיבית של שלהם לתחום.

o  יש לבטל את דרישת הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון לבטוחה מספקת או דירוג

 למשקי בית ועסקים קטנים.  ובצורה מבוזרת כאשר מדובר בהלוואות בסכומים קטנים

o  יש לבנות בנקAPI  המידע בין הבנקים לבין להשוות את איכות וכמות במהירות על מנת

 .)נקודה זו תסקר בהמשך(לגבי הלווה המלווים האחרים 

o בישראל יש לפעול במהירות לבניית דירוג אשראי אישי. 

o להוריד את מרווח האשראי למשקי על מנת להלוואות אלו  על המדינה לתת ערבות

 .הבית ולעסקים קטנים )נקודה זו תסקר בהמשך(

o  להסיר כל יתרון חוקי קיים להלוואה מהמערכת הבנקאית מול כל נותן אשראי אחר יש

 )נקודה זו תסקר בהמשך(

החלה  הלוואות המונים נציין כי באנגליה מלבד פיקוח שמטרתו לעודד פעילות של פלטפורמות

 ה:)דרך חשבונות פנסיה בניהול אישי( לפלטפורמות אל המדינה לאשר לכספי פנסיה לזרום ישירות

“The Chancellor announced in last year's Budget that peer-to-peer 

lending – which are loans made by individuals, via websites such as 

Zopa, to borrowers in return for regular interest – would be allowed inside 

an Isa for the first time.”7 

 

  בדומה למודל  הלוואות המונים פיקוח מעודד על פלטפורמותיש להחיל

 האנגלי.

 

 "שוק אפור".אי פיקוח במדינת ישראל משמעו אי הכרה ציבורית וחשש תמידי של הציבור שמדובר ב

פגוע בתחום זה בתחילת נוכלים על מנת ליתרה מכך, די שפלטפורמה אחת סוררת שתוקם על ידי 

 הדרך.

הבריטי. אנו סבורים  Financial Conduct Authority כללי הפיקוח של הכנספח ב'  אנו מצרפים

 שיש לאמץ כללים אלו ככתבם וכלשונם!

                                                           
6
 ות דוגמאות למכביר לגופים, לרבות בנקים, הפועלים באמצעות פלטפורמות הלוואות המונים בעולם. קיימ 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-02/blackrock-finds-few-peers-with-330-million-
book-of-online-loans 

 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/93837c4a-a6db-11e4-9c4d-00144feab7de.html#slide0וכן  
7
 http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/savings/11477204/Budget-2015-what-to-

expect-on-savings-Isas-and-investments.html 



ים שאינם , כולל הוראות לניהול ופיקוח מוסדות פיננס0820 –אות )רישוי(, תשמ"א חוק הבנקנציין, כי 

בנקים, כמו מוסד כספי שנראה כמתאים מאוד במקרה של פלטפורמות המקשרות בין לווים למלווים 

ונראה כי ניתן להחיל פיקוח על כלל הגופים הפיננסים במשק דרך הוראות חוק זה. עם זאת, בנק 

בנק ישראל, לצערנו, צמצם את כלל הגופים המפוקחים על ידו לבנקים וחברות כרטיסי אשראי. 

ם לבלתי לגיטימיים ו/או ישראל מתקשה להבין לדעתנו כי בצורה זו הוא הופך את שאר הגופי

 לכאורה. מפוקפקים

 

  יש לחוקק חוק אשראי חדש הקובע תנאי משחק שווים לכל אדם או מוסד

 הנותנים אשראי בישראל בדומה לחקיקה קיימת בארה"ב, אנגליה ואירופה

 

היא העובדה שהבנקים וחברות כרטיסי אשראי האשראי בישראל  הנקודה הכואבת ביותר בעניין

אינם מחויבים לגילוי מלא של עלות האשראי. הבנקים יכולים לתת לך הלוואה או מסגרת אשראי 

ת לשנתית ואז להוסיף לזה, שלא כריבית, עמלות שונות ומשונות. עמ 6%בריבית, לכאורה, של 

 לת טיפול במסמכים ועוד עוד.הקצאת אשראי, עמלת פקיד, עמלת שורה, עמ

 אנו מפנים בעניין זה לדירקטיבה של האיחוד האירופי והחקיקה בארה"ב בתחום:

"The total cost of the credit to the consumer should comprise all the 

costs, including interest, commissions, taxes, fees for credit 

intermediaries and any other fees which the consumer has to pay in 

connection with the credit agreement, except for notarial costs. Creditors’ 

actual knowledge of the costs should be assessed objectively, taking into 

account the requirements of professional diligence "8  

הפדראלי את הדרישה מכל נותני האשראי   Truth in Lending Act (TILA)בע הבארה"ב קו

 לחשוף את העלות האמיתית של האשראי 

"Credit costs may vary depending on the interest rate, the amount of the 

loan and other charges, the timing and amounts of advances, and the 

repayment schedule. The APR, which must be disclosed in nearly all 

consumer credit transactions, is designed to take into account all relevant 

factors and to provide a uniform measure for comparing the cost of 

various credit transactions. art A—General Comptroller’s Handbook 11 

Truth in Lending Act The APR is a measure of the cost of credit, 

expressed as a nominal yearly rate. It relates the amount and timing of 

value received by the consumer to the amount and timing of payments 

made. The disclosure of the APR is central to the uniform credit cost 

disclosure envisioned by TILA. "9  

 

                                                           
8 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0048) 

 
9 http://www.occ.gov/publications/publications-by-type/comptrollers-

handbook/truth-in-lending-handbook.pdf 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/047_011.htm#med2


 

 ו/או להעניק בטוחה הלוואות המונים  על מדינה להירשם כמלווה בפלטפורמות

על אחוזים מסוימים מהחוב על מנת לעודד פעילות אשראי במגזרים נבחרים 

קטנים  והורדת הריבית הממוצעת למגזרים אלו )עשירונים מסויימים, עסקים

 וכדו'(. , תושבי פריפריהובינוניים

 

המדינה יכולה בעצמה להוריד את מרווח האשראי ולהביא לחסכון עצום בעלויות האשראי למשקי 

ת המונים ותקצה אף בית ועסקים קטנים. כיצד? במידה והמדינה תרשם כמלווה בפלטפורמות הלוואו

 להלוואות כאלה התוצאה תהיה:כמה עשרות מיליוני שקלים לא יותר מ היא סכומים של

o הכרה מיידית בלגיטימיות של פעולת פלטפורמות כאלה 

o הורדת מרווח האשראי 

o  עידוד הפעילות האשראי במגזרים מסוימים של משקי בית ועסקים קטנים על פי מטרות

המדינה ומשרד האוצר )יציאה לעבודה, הקמת עסקים חדשים, קניית בתי מגורים, סיוע 

 בלימודים וכו'(

 ממשלת אנגליה עשתה זאת, אין סיבה שבישראל זה לא יהיה כך. 

-business-british-by-investment-million-40-https://www.gov.uk/government/news/new

businesses-smaller-to-lending-of-million-450-support-to-bank 

 

 יש לדרוש מהבנקים בנייה מיידית של BANK API מערכת המאפשרת .

ה דיגיטלית לצדדים שלישיים שאושרו על ידי הפיקוח על הבנקים לשאוב בצור

מאובטחת, על פי הסכמת הלקוח, את כל המידע הבנקאי הקיים בבנק על אותו 

 לקוח.

 

אנו בספק רב שהקמת עוד בנקים, אגודות אשראי, הפרדת חברות כרטיסי מהבנקים וחקיקה המקלה 

לתחרות. למה? כי זה המסקנות שמפורסמות בשנים האחרונות  לבד מעבר בין בנקים תביאעל 

 .שוועדה זו חותרת אליהןבארה"ב על רפורמות זהות לאלו באנגליה ו

 מתחכמתואם אתם שואלים את עצמכם למה זה קורה? התשובה היא פשוטה. המערכת כל כך 

ללקוח ממשקי הבית ומהעסקים  –ומסובכת שהלקוחות לא מבינים מהיכן לוקחים להם את הכסף 

 משרד האוצר הבריטי: קוב אחרי החיובים. כאן, במחקר שללא יכול לע –הקטנים 

"A persistent theme in these reports is the role played by poor availability 

of meaningful information, both to consumers and to new or potential 

entrants, or competing providers. For example, the CMA/FCA study into 

banking services for SME’s concludes that:  

• SMEs struggle “to understand the cost and service quality provided by 

SME banking providers, and particularly to compare the offer that they 

may have with one available from other providers of SME banking 

services.” 

• Because an “SME’s main banking provider has ready access to 

significantly more information about that SME than any provider which 

does not offer that service to it,” they are at a “significant advantage over 

competitors” when it comes to assessing creditworthiness, which results 

https://www.gov.uk/government/news/new-40-million-investment-by-british-business-bank-to-support-450-million-of-lending-to-smaller-businesses
https://www.gov.uk/government/news/new-40-million-investment-by-british-business-bank-to-support-450-million-of-lending-to-smaller-businesses


in an information asymmetry that “is likely to create barriers to the entry 

and expansion of smaller and newer providers.”   

These findings form the latest instalment in a procession of reviews - 

Breedon in 2012, Large in 2013, the OFT in 2014 – all of which identify 

problems with information accessibility as a barrier to competition in SME 

banking and SME lending. The CMA also identified similar problems in 

the market for personal current accounts. It found that it is “difficult to 

compare the costs of PCAs using information on providers’ websites” 

because “many PCA providers have introduced different charging 

structures that are not easily comparable with those used by other PCA 

providers.”10 

 

היו  0835מבקשים להזכיר כי בשנת יש לעודד הקמת בנקים נוספים בישראל. אנו עם זאת, 

אגודות אשראי ומאוד מוסדות פיננסים. לצערנו, לאורך זמן, סגירה  011בנקים,  56בפלשתינה כ 

מהווה סכנה קשה ליציבות מצב בלתי נסבל ה ומיזוגים של בנקים הביא אותנו למצב הנוכחי.

הישראלי הוא  האשראימשוק  51%בנקים שולטים במעל  3המערכת הבנקאית בישראל. העובדה ש 

המשמעות של קריסת אחד מבנקים אלו יכול לגרום  Run on Banks מצב בלתי נסבל. במקרה של

 למיתון חמור ולירידה חדה בצמיחה בישראל.

עוד בנקים, נפרק את הקיימים לגורמים האם הדבר יביא  השאלה היא אם נאפשר לפתוחאך כאמור, 

 לדעתנו התשובה היא שלילית!בהכרח לתחרות? 

עיקר הבעיה בעולם ובישראל היא שהציבור פשוט מרגיש אבוד כשהוא מסתכל על חשבון הבנק 

שלו. כל כך הרבה עמלות, כל כך הרבה סעיפים ותתי סעיפים, תמיד מופיעה עז חדשה בשורה לא 

 איך אפשר להשוות?! –ת מוכר

הפתרון הוא כמובן טכנולוגי. הנגשת כלל המידע ומתן אפשרות לצדדים שלישיים, בצורה מאובטחת, 

 BANK על פי הסכמת הלקוח, לקבל בשניות את כל המידע בחשבונו של הלקוח. בעולם קוראים לזה

API. 

. משמעות הדבר היא כל (API) לדעתנו, יש לחייב את כל הבנקים לבנות ממשק לתכנות יישומיים

לקוח יכול לתת הרשאה לצדדים שלישיים, רק כאלו שאושרו על ידי הרשות למשפט וטכנולוגיה, 

 לקבל מיד את כל המידע הבנקאי שלו.

 המשמעות היא עצומה: 

  מיד יצוצו אפליקציות שיאפשרו לך לדעת כיצד להתנהל כלכלית נכון יותר. האם אתה יכול

ן חדש החודש? כמה אתה חוסך לפנסיה כל חודש? איזה עמלה אתה להרשות לעצמך טלפו

משלם על כל פעולה שאתה עושה? כמה תשלם על אותה פעולה בכל בנק אחר? בעולם זה 

 mint.comקיים כבר, כך לדג' 

 חשבונות לכלל אפליקציות להנהלת חשבונות לעסקים קטנים. הוזלה מיידית של הנהלת ה

בעולם זה כבר העסקים הקטנים בישראל מכמה אלפי שקלים בחודש לשקלים בודדים. 

 waveappקיים. כך לדג' 

  'דו"חות מיידים לרשויות המס בלחיצת כפתור בעלות אפסית. כך לדגTurboTax 

 מחיקת היתרון העצום של והחשוב מכולם: סגירת פערי המידע בין ספקי האשראי השונים .

הבנק בו פעיל חשבונך מול נותני אשראי, בנקים או חברות כרטיסי אשראי אחרות. אלו יוכלו 

 של הלקוח בשניות.  creditworthinessלקבוע את ה 
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/382273/141202_A
PI_Report_FINAL.PDF 

https://www.mint.com/
https://www.waveapps.com/
https://turbotax.intuit.com/


נים לביצוע הוא מספר חודשים והתוצאות הן העלות של בניית ממשק שכזה היא זעומה, הזמ

 בנושא.  2102בספטמבר  שמיידיות. אנו מביאים כאן את דו"ח משרד האוצר הבריטי שהוג

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/382273/1412

02_API_Report_FINAL.PDF 

 ומסקנות הדו"ח הם:

 

 

מבקשים להזכיר שלכל  , כמופיע בדו"ח הבריטי. אנואבטחת המידע גם הוא פתיר לחלוטיןנושא אגב, 

 כאלו. יש FBIול  NASAמספקים ואף ל  שהם API’sחברות הטכנולוגיה יש היום שלל  

 
 

  לדרוש מהרשות לניירות ערך להוציא נייר עמדה המבהיר כי יפרשו את חוק

ניירות הערך הקיים בצורה המתירה הלוואות המונים לעסקים קטנים ובינוניים, 

 הבריטי.  Funding Circleכדג' מודל 

 

 ובינונייםעל אף הבטחות חוזרות לשינוי חקיקה בנושא שיאפשרו הלוואות המונים לעסקים קטנים 

אנו לא רואים שום התקדמות בנושא. הלוואות המונים לעסקים קטנים יאפשרו מלבד מימון זול 

 משמעותית ומהיר בהרבה גם חשיפה תקשורתית לעסקים אלו.

שנים ובאנגליה, כאמור, הממשלה מקצה כספים  3ני נציין כי בארה"ב עברה חקיקה דומה כבר לפ

 לעסקים דרך פלטפורמות אלה.

נשמח להרחיב בנושא זה בפני הועדה ואנו סבורים כי ניתן להתחיל ברפורמה באמצעות פרשנות 

 פחות דווקנית של החקיקה הקיימת!

 

  על רשות המיסים להבהיר כי השקעה בהלוואות המונים דינה כהשקעה באגרת

וכי כללי המיסוי, לרבות נושא מס ערך מוסף, יחולו באותה מידה על חוב 

 השקעה שכזאת.

 

כרגע לכאורה נושא המע"מ עלול לעורר שאלות קשות כאשר מדובר על תאגידים ו/או כאשר מדובר 

. על סכומים גדולים הניתנים על ידי אנשים פרטיים. יש לדרוש השוואת התנאים לכלל סוגי האשראי

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/382273/141202_API_Report_FINAL.PDF
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/382273/141202_API_Report_FINAL.PDF


מנת לעודד פלטפורמות הלוואות המונים קבעו רשויות המס פטור על רווחים, עד סכום  באנגליה על

מסוים, מהכנסות מריבית בפלטפורמות אלו
11
. 

 אין לגבות מע"מ על עסקות פיננסיות. OECDנציין, כי בארה"ב, באגגליה ועל פי 
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 http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/savings/11489834/First-1000-of-peer-to-

peer-returns-will-be-tax-free.html 
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