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چکیده:
ر قانونی و چهارچوبهاي نظارتی مورد در این مقاله سعی بر آن داریم که ارزهاي رمزنگاري شده بویژه بیت کوین را از منظ

بررسی قرار داده و دیدگاه کشورهاي مختلف را در خصوص این ارزها و نحوه ي تنظیم مقررات در این کشورها را در صورت 
وجود تشریح می کنیم. در ابتدا توضیح خواهیم داد که بیت کوین چیست و اهمیت آن به چه دلیل است و مزایاي آن را 

رز جهانی تشریح خواهیم کرد. این مقدمه در نهایت ما را بر آن می دارد که براي سواالت ذیل پاسخی بیابیم:بعنوان یک ا

آیا بیت کوین و سایر ارزهاي رمزنگاري شده اصوال قانونی هستند؟-1
رویکرد قانونگذاران در رابطه با این ارزها چیست؟-2
آیا امکان تنظیم مقررات براي آن وجود دارد؟-3

قاله همچنین بوضوح دلیل مورد توجه قرار گرفتن بیت کوین را توضیح خواهیم داد و اینکه از رویکرد کشورهاي در این م
مختلف چه نکاتی قابل استخراج و اجراست.در نهایت یافته هایی را در خصوص کارآیی ارزهاي رمزنگاري شده در بستر 

در آینده  ارایه خواهیم داد.بالکچین و تاثیر شگرف بیت کوین بر تحول تکنولوژي بالکچین

ارزهاي رمزنگاري شده، بیت کوین، بالکچین، نظارت، قوانین و مقرراتکلیدي:واژگان



: مقدمه-1

سیستم بانکداري جهانی به مرز ورشکستگی رسید و کشورهاي مستقل بمنظور نجات دادن اقتصاد جهانی مجبور به  2008در سال 
سال طول کشید و 6مهاي بدون بهره و یا با بهره هاي نزدیک به صفر شدند.این پروسه حدود خریدن بانکهاي ورشکسته و دادن وا

راهکارها بیشتر متمرکز بود بر سه مورد بشرح ذیل:

سالدرآمریکااحیاي ومجددگذاريقانون سرمایهنظیرزیربناییهايهزینهصرف طریقازمحدودهايدادن مشوق-1
12009

اقتصاددرجدیدمجازيرشدایجادبرايپایدار و فعال در زمینه ي فناوري ارتباطات و اطالعات حمایت از صنایع زیست-2
[1]که برخی از آنها وابسته به مورد اول بودند.دیجیتال

2012و ژاپن در سال 2009چاپ پول توسط بانکهاي مرکزي هر کشور با نرخ بهره ي پایین. آمریکا و انگلیس در سال -3
[2]این اقدام را عملی کردند.2015ع و  نهایتا اتحادیه ي اروپا به رغم مخالفت آلمان در اوایل سال در مقیاس وسی

واکنشها به نجات بانکها توسط دولتها متفاوت بود. برخی در مخالفت با این سیاست اقدام به سرمایه گذاري در طال یا ملک نمودند 
شد.برخی دیگر نیز عکس العملهاي شدید تري داشتند 2006آن در اواخر سال نسبت به قیمت%350که باعث افزایش نرخ آنها تا 

نظیر ایسلند که تمام بانکهایش را ورشکسته اعالم کرد و ارزش پول خود را بشدت کاهش داد.سیاستهاي بعدي ایسلند موجب شد 
اده از ارزهاي دیجیتال را که وابسته به ایسلند پیشنهاد به استفIPP2حزب 2015تا جامعه در رکود شدیدي قرار گیرد. در سال 

کشورهاي مستقل نیست داد.توجه به این نکته ضروري است که در خالل سالهاي رکود اقتصادي ( بسیاري از کشورهاي توسعه 
رسیدند بجز یونان و ایسلند) بخش مرفه جامعه حجم عظیمی از سرمایه خود را 2008سال به سطح درآمدي سال 6یافته پس از 

ر بازار اپل، نت فلیکس و محصوالت آمازون سرمایه گذاري کردند.د

را راه اندازي کرد که 4بازاري آنالین و از هر لحاظ منحصربفرد به نام جاده ي ابریشم3شخصی بنام راس آلبرایت2011در ژانویه 
خرید و فروشهاي روي این وبسایت بخشی از اینترنت رمزنگار) قابل دسترس بود که -( نت تاریک [3]تنها بر روي دارك نت 

وجود نداشت از طریق ارز رمزنگاري شده اي بنام بیت کوین انجام می شد که به ebayبخصوص در مورد کاالهایی که بر روي 
خریدارها اجازه می داد ناشناس بمانند. اگرچه این وبسایت نهایتا بسته شد و صاحب آن نیز مجرم شناخته شد اما محبوبیتی که 

ب بیت کوین شد باعث شد جامعه آن را بعنوان نشانه اي قوي از ظهور اقتصاد دیجیتال بپذیرد.شخصیتهاي مشهور شروع به نصی
سرمایه گذاري در بیت کوین کردند و شخصیتهاي علمی شروع به نوشتن مقاالت متعددي در مورد این ارز کردند. با افزایش بحث 

2014مقاله از ابتداي 135و 2013مقاله در سال 19، 2012شده ، شش مقاله در سال قانون گذاري در زمینه ي ارز رمز نگاري 
و مقاالت بسیار بیشتري تاکنون انتشار یافته اند.همچنین کتابهاي زیادي نیز چاپ شدند که عنوان برخی آنها 2015تا انتهاي 

کوین براي مبتدي ها: آنچه که براي کسب ثروت با بیت کوین ، راهنمایی بیت [4]عبارتند از : راهنماي کامل امروز براي ارز آینده 
عصر ارز رمزنگاري شده، چگونه بیت کوین و پول [6]، چگونه ارزهاي جایگزین دنیا را تغییر خواهند داد[5]نیاز دارید بدانید

رهاي آن که می خواهند دوباره ، طالي دیجیتال: بیت کوین و داستان میلیون[7]دیجیتال نظم اقتصاد دنیا را متحول خواهند کرد
، مرجع ارز دیجیتال: بیت [10]، بیت کوین، میلیونر ساز یا پول انحصاري؟[9]، بیت کوین، پول آینده؟[8]پول را اختراع کنند

، حقیقت عریان در [12]، درك بیت کوین، کریپتوگرافی ، مهندسی و اقتصاد[11]عظیمکوین، خالقیت، ابزار مالی و داده ها ي
1-American Reinvestment and Recovery Act of 2009
2-Icelandic Pirate Party
3-Ross Ulbricht
4-Silk Road



نیست اما خود حقیقت اهمیت این موضوع را در سالهایی مجال نام بردن از آنهاو بسیاري کتابهاي دیگر که [13]مورد بیت کوین
لوژي بالکچین نداشته ایم براي دیگران دارد. این مقاله بیت کوین را از دیدگاه قانونی که ما شاید هیچگونه اطالعی از این ارز و تکنو

و تنظیم مقررات بررسی می کند.ابتدا در مورد اینکه بیت کوین و آلت کوینها چه هستند و اینکه در دسته ي ارزهاي مجازي یا 
اهمیت آنها بحث خواهیم کرد.سپس قانونی بودن یا نبودن دیجیتال قرار می گیرند یا نه توضیحاتی خواهیم داد و سپس در مورد 

این ارزها، رویکرد قانونگذاران کشورهاي مختلف در رابطه با این ارزها، امکان تنظیم مقررات براي این ارزها و نهایتا فواید ارزهاي 
ي دیجیتال بعنوان محصول اولیه دیجیتال بر بستر بالکچین شرح داده خواهد شد.نهایتا به این نتیجه خواهیم رسید که ارزها

بالکچین نیازمند هم بوده و باعث تحول در نظام بانکداري و اقتصادي دنیا خواهد شد که اهمیت و لزوم اتخاذ سیاستهاي مدیریتی 
صحیح و موثر در این زمینه با توجه به عقب بودن کشور از این روند طی سالهاي اخیر را صدچندان می کند.

مفاهیم اولیه - 2
مفهوم ارز .2-1

.بعبارت بیت کوین اولین سیستم جایگزین پرداخت و یک ارز رمزنگاري شده ي غیرمتمرکز و غیروابسته به دولتی مستقل می باشد
ارزش آن توسط کاربرهاي آن مشخص می شود و که)، مشتري محور و توزیع شدهP2Pارز کامال شخص به شخص (دیگر یک 

روي نرم افزارهاي داراي منبع کد باز و قابل نصب بروي هر کامپیوتر و موبایلی انجام می گیرد.عملیاتهاي خرید و فروش آن بر 
سیستمهاي پرداخت بصورت کلی و ارزها بطور خاص وابسته به ارزش آنها هستند.ارزش بمعناي میزان تمایلی است که هرشخص به 

غذا یا مسکن و یا موادي که کمیاب هستند مانند طال. ما چیزي اختصاص می دهد همانند اقالمی که روزانه الزم داریم نظیر
همچنین ارزش مربوط به انرژي را بر اساس کار تعریف می کنیم. نهایتا براي موارد غیرملموس و غیرمشهود همانند تجربه، دانش، 

[14]خالقیت و دانش فنی نیز ارزش معادل معرفی می گردد.

را انتقال دهیم.ابتدا این کار از طریق مبادله ي کاال به کاال صورت می گرفت اما بعدها ارزها ابداع شدند تا بواسطه ي آن ارزش
کاهشمردم سکه را ابداع و ارزش گذاري کردند. غالبا سکه ها از فلزات کمیاب ساخته می شدند. در عصر رنسانس اروپا پس از 

تراکنشهاي مالی را در مقایسه با حمل طال و نقره که تا محبوبیت سکه ها، سیستم منعطف تري به نام پول کاغذي ایجاد شد
) به شخصی اسکناسکارکرد پول کاغذي اولیه بدین صورت بود که دست نوشته اي ( [15]غیرایمن و هزینه بر بود تسهیل نماید.

ه موجود و قابل داده می شد حاوي این مضمون که ذخیره اي از فلز موردتوافق طرفین و به میزان ارزش قید شده در دست نوشت
انتقال در هر لحظه می باشد.مشکل این سیستم که بنام استاندارد طال یا نقره نامگذاري شده است این بود که مقدار محدودي و 
معادل با همان ذخیره ي فلز موجود در آن لحظه قابل انتقال بود که خود منجر به ایجاد محدودیت اقتصادي براي هر کشور یا 

که نتیجتا محرك جنگها جهت افزایش ذخایر فلزي از طال و نقره می شد نظیر آنچه که اسپانیایی ها و پرتغالی امپراطوري می شد
. اگر کشوري قصد چاپ پول بیشتري داشت مثال در طول دوران ندها در شمال آمریکا و انگلیس در آفریقاي جنوبی انجام داد

د که ذخیره ي فلزي الزم موجود نیست که پشتوانه ي پول چاپ شده جنگ، ارزش پول کاهش می یافت زیرا مردم معتقد بودن
باشد.

در قرن بیستم استاندارد طال منسوخ گردید و استاندارد جدیدي بر اساس ثروت هر کشور و میزان اعتمادپذیري اقتصادي مرجع 
نارشیست و لیبرال آی گرفتند. افراد ارزش گذاري شد. ارزهاي فیات جدید ارزششان را از قدرت اقتصادي کشور چاپ کننده ي آن م

معتقدند که ارز فیات فی النفسه بی ارزش است اما فراموش نشود که استاندارد طال نیز ذاتا فاقد ارزش است و تحت شرایط مناسب 
حمایت تنها می تواند  بعنوان محرك و ورودي صنعت مورد استفاده قرار گیرد. ارزش ارز رایج (فیات) از قانون نشات گرفته و

دولتهاي مستقل را دارد بنابراین تحت حمایت اقتصاد مرز و بومی می باشد که در آن مورد قبول واقع شده است.دولتهاي قابل 
اعتماد با قدرت ارز خود را حمایت می کنند این در حالی است که تورم باال باعث از بین رفتن  این اعتماد می شود.



رمزنگاري شدهمفهوم ارز .2-2
رچه ارزهاي رمزنگاري شده بعنوان روشی آسان براي سرمایه گذاري و سودآوري رواج یافته اند اما اساسا در قیاس با پرداخت اگ

معروفترین این ارزها بیت کوین می باشد که توسط شخص یا سنتی از طریق ارز فیات روشی جایگزین براي پرداخت هستند. 
ارایه گردید تا تبادالت مالی شخص به 2008شی ناکاموتو مفهوم اولیه آن در سال گروهی برنامه نویس ناشناس با عنوان ساتو

در عوض تمام تراکنشها در بستر بالکچین توسط [16]شخص را آسان و نیاز به متمرکز بودن و مقامات نظارتی را حذف نماید.
س ساخته شدند اما با شاخصهاي متفاوت فرآیندي بنام معدن کاوي ثبت می گردد.دیگر ارزهاي دیجیتال نیز عموما بر همین اسا

نظیر زبان برنامه نویسی، زمان بلوك و هدف و کاربري آن.
با توجه به توضیحات فوق، طبقه بندي این ارزها بعنوان ارز دیجیتال یا ارز مجازي خود امروزه موضوعی بحث برانگیز است. براي 

دیجیتال و مجازي تاحدودي می تواند مشکل را حل نموده و مفاهیم را تمیز دادن این دو مفهوم افزودن پسوند اقتصاد به الفاظ 
تبیین نماید. اقتصاد دیجیتال تمام تجارتها، افراد و خدماتی را توصیف میکند که در یک حالت دیجیتال فعالیت می کنند.این 

مجازي عبارتند از اقتصاد غیر واقعی همانند خت نرم افزار باشد. در مقابل، اقتصاد شند و یا خدمات ساتجارتها می توانند آنالین  با
. از این رو تفاوت بین ارز مجازي و ارز دیجیتال نیز با همین 2یا اجتماعات دنیاي وارکرفت1اقتصادهاي خرد درون بازي فارم وایل

ماد سرمایه هاي روش قابل درك است.ارزهاي دیجیتال در واقع نماد غیرفیزیکی همان ارزهاي فیات هستند و ارزهاي دیجیتال ن
3آنالین هستند که تنها در دنیاي دیجیتال ارزش گذاري می شوند و نه خارج از آن. مثال بارز ارز مجازي همان اعتبارات فیس بوك

است که براي تبلیغات و بازیهاي درون پلتفرمی استفاده می شوند. در این مثال ارز فیات در فرم دیجیتال آن بایستی تبدیل به ارز 
شود و نکته ي قابل توجه در این حالت گردش یکطرفه ي پول می باشد، زیرا توسط اعتبارات فیس بوك شما امکان خرید مجازي

ماشین نخواهید داشت. بنابراین ارزش ارز مجازي تنها درون پلتفرمی است که در آن شکل گرفته است. در واقع ارز دیجیتال نماد 
پولی که در کیف پول پی پال و یا در حساب بانکی آنالین شماست که بوسیله ي آن دیجیتال یک سرمایه ي فیزیکی است مانند

اعتبارات فیس بوك خریداري می کنید.
یکی دیگر از تفاوتهاي بارز این دو ارز سطح متمرکز بودن و مالکیت آن است. در حالیکه ارز دیجیتال تحت مالکیت و کنترل 

گان هر شرکتی همانند فیس بوك یا سازندغیرمتمرکز بوده و می تواند توسط مجازيبانکهاي مرکزي و حکومتها می باشد، ارز 
اپلیکیشن ها و افراد ساخته شوند.

هایی به هردو گروه دارد. گروه دسته بندي کرد چرا که شباهتبطور عام، ارزهاي رمزنگاري شده را نمی توان در هیچ کدام از این دو 
و تحت مالکیت و کنترل هیچ بانک یا دولتی نیستند  و  ت دارند که غیرمتمرکز هستنداز آن جهت به ارزهاي دیجیتال شباه

وابستگی به هیچ ارز فیاتی بعنوان سرمایه ي پشتیبان ندارند. اما همانند ارز دیجیتال می توان از آنها براي خرید کاالي واقعی نظیر 
اري شده ي با بیت کوین یا برخی ارزهاي رمزنگحال حاضر پرداخت ه دهندگان محصوالت در ري از ارائاتومبیل استفاده کرد. بسیا

دیگر را جهت خرید محصوالتشان می پذیرند. همچنین ارزهاي رمزنگاري شده محدود به پلتفرم یا نرم افزار خاصی نیستند و همین 
ارزهاي و ژاپنظیر سوئیسنبرخی کشورهااري شده سخت کرده است. در حال حاضرنظیم مقررات را براي ارزهاي رمزنگامر ت

و ارزهاي 4دیجیتال را بعنوان روش پرداخت قانونی پذیرفته اند در ذیل خالصه اي از تفاوتهاي ارز رمزنگاري شده با فلزات گرانبها
فیات ( پولی رایج) ارایه گردیده است:

1- Farmville
2- World of Warcraft
3- Facebook Credits
4- Commodity



کاالبعنوانگرانبهافلزاتوشدهيرمزنگارارزبایپولارزيسهیمقا:1جدول

ارز پولی رایجارز رمزنگاري شدهفلزات گرانبها

چاپ شده توسط دولتها و بانکهاساخته شده توسط کامپیوترموجود در طبیعت

ن توسط تعداد نامحدود و قابل تولید در هر زماتعداد محدود و معینکمیاب
دولتها

تبادل فیزیکیتبادل دیجیتالتبادل فیزیکی

موجود به شکل سکه یا پول کاغذيموجود به شکل کدهاي عمومی و خصوصیموجود بصورت فیزیکی

غیرمتمرکز، قابلیت تغییر قیمت توسط شرایط بازار وجود 
دارد

غیرمتمرکز و غیر قابل کنترل توسط دولتها یا 
کنترل بانکها و قانونمتمرکز و تحت اشخاص

ارز تسط بازار و قوانین مشخص می گرددارزش بواسطه ي عرضه و تقاضا مشخص می گرددارزش بواسطه ي عرضه و تقاضا مشخص می گردد

مفهوم کمیاب بودن در بیت کوین.2-3
ت زمان و رشد بازار می باشد. بیت کوین کمیاب بودن ذاتی آن بدلیل دشوار شدن معدن کاوي با گذشبخش مهم مفهوم نهان در 

الگوریتمی که بیت کوین را تولید می کند میزان توان پردازش را براي تولید هر بلوك جدید افزایش می دهد بنابراین تولید هر 
21کوین جدید سخت تر از قبل خواهد شد. این دشواري در سیستم منتج به تولید یا استخراج تعداد محدود بیت کوین به مقدار 

تعداد 2011در ژوئیه ي [17]نامگذاري شد.ءااستخراج شد که بنام بلوك منش1یلیون عدد می گردد.  اولین بلوك با سختی م
تعداد بلوکها 2014بود. در ژوئیه ي 877227بیت کوین بود وجود داشت و سطح سختی 6560000بلوك که معادل 131301
و تعداد بیت 359657تعداد بلوکها 2015میلیارد شده بود. در ژوئیه ي 10و سختی 12800000بود و تعدا بیت کوین 303162
و تعداد بیت کوینها 508681میلیارد بود. در زمان نوشتن این مقاله تعداد بلوکها 47,5میلیون و سختی کار 14کوینها 

نسبتيبرابرمیلیارد2874میزانبهکاويمعدنسختیافزایشمعنايبهکهمیلیارد می باشد2874و سختی کار 16845498
. این مدل بدینگونه کمیاب بودن را در بازار شبیه سازي می کند.باشدمیاولروزبه

مزایاي اصلی ارزهاي رمزنگاري شده.2-4
اگرچه می توان گفت که ارزهاي رمزنگاري شده بویژه بیت کوین در مجامع تکنولوژیک شناخته شده تر هستند اما همچنان راه 

میلیون آدرس کیف پول 11نی براي شناخت عمومی تر در پیش دارد با توجه به این نکته که در کل دنیا در حال حاضر تنها طوال
مراحل اولیه ي فرآیند پذیرش و اقبال عمومی می باشد. برخی از مزایاي این قرارداشتن در وجود دارد و این خود نشان دهنده ي 

که موجب محبوبیت آنها در میان مردم شده عبارتند از:ارز و دیگر ارزهاي رمزنگاري شده 

تمام تراکنشها بصورت عمومی قابل مشاهده و تایید در دفتر حسابرسی الکترونیکی بنام بالکچین هستند شفافیت:-
[18]که شفافیتی را ارائه می دهد که قبال تجربه نشده است.



) را بکار می گیرد که پروتکلی رمزنگاري شده SHA256بیتی الگوریتم هش امن (256بیت کوین نسخه ي ایمنی:-
و طراحی شده توسط آژانس امنیت ملی آمریکا می باشد.این پروتکل یکپارچگی بالکچین را نه تنها حفظ می کند 

بلکه براي امضا و ایمن سازي کیف پولهاي بیت کوین نیز استفاده می گردد.
اي بیت کوین بایستی رایگان باشد اما معموال هزینه اي از لحاظ تئوري تمامی تراکنشههزینه پایین تراکنش:-

متفاوت می باشد و بعنوان مشوق به معدن کاوها داده می شود و صرافیهاي دیجیتال مختلفلحاظ می گردد که در 
رابطه ي مستقیمی با سختی معدون کاوي دارد. حتی با لحاظ این هزینه ها، بیت کوین نسبت به روشهاي پرداخت 

مبلغ کل تراکنش هزینه هاي بسیار پایین تري دارد.%5تا %1میزان سنتی با 
در تئوري بیت کوین  و صاحب آن ناشناس است.اگرچه این خصوصیت بیت کوین می تواند در ناشناس ماندن:-

از تراکنشهاي بیت کوینی به%1هاي غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرد اما بر اساس آخرین تحقیقات تنها دکاربر
ارزهاي پولی قابل صرف نظر کردن است.اختصاص یافته که در قیاس با سایراین امور

ام و سازمانی مسئول چاپ و بیت کوین غیرمتمرکز است بدین معنا که هیچ مقانعطاف پذیري و مقاوم بودن:-
ساقط گردد.یان نیست و نمی تواند مورد حمله یا هجوم قرار گیرد و تولید آ

بویژه بیت کوین باعث ایجاد خالقیت و تغییر در شدهتولید و معرفی ارزهاي رمزنگاريآینده:محرك خالقیت در -
نگاه انسانها به پول و نظام بانکداري شده است که خود مسیر را براي خالقیتها و ابتکارات آینده در این خصوص باز 

می گذارد.

مساله ي قانونی بودن بیت کوین و تنظیم مقررات- 3
متمرکز بیت کوین و سایر ارزهاي رمزنگاري شده و عدم وجود عوامل شفاف و واضح  و مرجع یا نهاد مرکزي براي طبیعت غیر 

نظارت بر این سیستم پرداختی شاید این ذهنیت را ایجاد کند که امکان اینکه مقرراتی براي این ارز تعیین گردد وجود ندارد و یا 
ال کاربردهاي گوناگون بیت کوین و سایر ارزهاي رمزنگاري شده تنظیم مقررات را در انجام این امر مطلوب نخواهد بود. با اینح

و اوراق بهادارصورت گسترش یافتن نظام آن در جهان الزامی خواهد کرد. بحث بر سر اینکه آیا بیت کوین یک ارز است یا کاال یا 
آمریکا همچنان نظر قطعی در این 2SECو 1CFTCدر نهایت قانونی بودن بیت کوین همچنان داغ است و در آخرین جلسه ي 

زي است که خصوص اعالم نشد. بصورت کلی از لحاظ قانونی دو نوع ارز وجود دارد، پول رایج و ارز قانونی. پول رایج در واقع ار
اخت قانونی براي بواسطه ي آن وجود ندارد و ارز قانونی نیز پولی است که توسط دولت بعنوان روش پردمنعی جهت انجام پرداخت

خرید کاال و خدمات شناخته می شود. در بسیاري از کشورها پول رایج و ارز قانونی یکی هستند البته استثناء هایی نیز وجود دارد. 
بطور مثال در برخی کشورها ارز محلی نیز تعریف شده است که بعنوان روش پرداخت قابل قبول در یک ناحیه تعریف شده است. 

ر نقاط انگلیس اسکناسهاي بانک انگلیس بعنوان پول رایج لحاظ می گردند اما در اسکاتلند و ایرلند شمالی اسکناس مثال در اکث
هایی توسط چندین بانک چاپ می شوند که بعنوان ارز قانونی در نظر گرفته می شوند.همچنین در کشورهاي با ارز محلی ضعیف 

بعنوان ارز قانونی نیز قبول می کنند.ارزهاي مرجع بین المللی نظیر دالر و یورو را

1- Commodity Futures Trading Commission
2- Securities and Exchange Commission



رویکرد قانونگذاران آمریکا در مورد بیت کوین.1- 3
ضرب سکه و چاپ پول تنها دالر بعنوان پول رایج شناخته می شود.همچنین تنها ضرابخانه و خزانه داري آمریکا مسئول در آمریکا 

موضوعاین.می گیردیکسان در نظر آنها را قانون اساسی آمریکا تفاوتی بین ارز قانونی و پول رایج قائل نیست و 31بند هستند.
شناخته متحدهایاالتاصلیارزعنوانبهآمریکادالرتنهادهدمینشانوضوحبهکهاستشدهتاییدرسمیاسنادچندینتوسط

با دالر آمریکا رقابت کند خالف قانون می بتواندبر اساس قوانین پلیس فدرال ایجاد هر نوع سکه یا سیستم ارزي که.می شود
باشد. طبق این قانون واضح است که ارزهاي محلی که پتانسیل رقابت با دالر را داشته باشند غیرقانونی تلقی می شوند اما سوال 

ان ارز در نظر گرفت یا خیر؟ بنظر اجماع نهایی بر این موضوع که بیت کوین بعنوان ارز تلقی اینجاست که آیا بیت کوین را می تو
شود و مشمول این قانون گردد وجود ندارد. بعالوه سالهاست که سیستمهاي پرداخت الکترونیک در آمریکا وجود دارد و تاکنون 

ه است. بنظر طرفداران این ایده که بیت کوین در واقع یک ابزار تالشی براي ممنوع نمودن اینگونه سیستمها توسط قانون انجام نشد
سرمایه گذاري کوتاه یا بلند مدت می باشد همانند اوراق بهادار ، کاال یا امالك بیشتر هستند. بر اساس قانون ایاالت متحده آقاي 

ی دهد بویژه که تعریف اوراق بهادار در قانون دفاعیه ي قوي در باب قرارگرفتن بیت کوین در دسته بندي اوراق بهادار ارائه مانگی
از گستردگی الزم جهت شامل شدن تمام قراردادهاي سرمایه گذاري، اوراق 1934و قانون بورس اوراق سال 1933مربوطه ي سال 

. دادگاه عالی آمریکا قرارداد سرمایه گذاري را با سه شرط ذیل تعریف می کند:برخوردار استقرضه و سایر موارد 
سرمایه گذاري بصورت پول (نقد)-1
سهامدار بودن در شرکت-2
سود بالقوه که تنها ناشی از کارکرد دیگران باشد-3

بر این اساس یانگ معتقد است که بیت کوین تمام این شرایط را دارا می باشد بنابراین می توان بیت کوین را بعنوان کالسی از 
قانون تصحیح شود و یا تغییر کند. همچنین لحاظ کردن بیت کوین بعنوان کاالیی اوراق بهادار در نظر گرفت مگر اینکه در آینده 

ها ي که شامل لیست بلند باالیی از کاال1936مشابه فلزات گرانبها یا امالك با توجه به تعریف کاال در قانون بورس کاالي سال 
بسیار آسان می باشد."رو تمام کاالها و اشیاء دیگ"ست و در نهایت اتمام آن با جمله ي مختلف ا

رویکرد قانونگذاران اروپا در مورد بیت کوین.2- 3

جایگزینارزهايبرايتوجهیقابلقانونیاقبال،اوالابهام کمتري دارد.آمریکامتحدهایاالتانگلیس نسبت به واروپادروضعیت
پوندپوند،بریستولمانندانگلیسدرملیقانونیايارزهشود وجود دارد.میصادرمرکزيهايبانکتوسطکهارزهایینسبت به 

یکوچکبسیارپرداختهايطرحگونه ارزهااینشده است.فراموشکلیطوربهشان موقعیتند که دادنشانلوئیسپوندوبرکتون
سرمایه گردشمعموالودنکنمیعمل(ووچر)کوپنمانندهبیشتررا که اسکناسهاییفروشانخردهازکمیتعدادآندرکهبوده

می پذیرند. این در حالی است که بیت کوین از گردش سرمایه به مراتب باالتري برخوردار است و بنظر استمحدودبسیاردر آنها 
نشانی از سختگیري قانونی از طرف بانکهاي مرکزي و مقامات قانون گذار در حال حاضر وجود ندارد. دوما اروپا در حال حاضر 

را دارا می باشد EC/2009/110قانونی براي ارزهاي الکترونیک تحت عنوان دستورالعمل موسسات پولهاي الکترونیک چهارچوب
که می تواند بیت کوین را نیز شامل شود. این دستورالعمل شامل قوانینی براي انواع کیف پول الکترونیکی است که می توان از آنها 

ونیک چه در کامپیوتر چه در موبایل یا بصورت آنالین استفاده کرد.براي دخیره کردن ارزش به صورت الکتر



[19]تاکنوندر رابطه با بیت کوین قانونی انجام شده تاقداما.3- 3

با توجه به اینکه مسائل قانونی در مورد بیت کوین و ارزهاي رمزنگاري شده هنوز به اجماع نرسیده و شفاف نیست قانونگذاران با 
ت به بررسی سواالت و ابهامات قانونی این ارزها اقدام می کنند. این بدان معناست که امکان قانونگذاري و احتیاط بیشتري نسب

تنظیم مقررات براي بیت کوین و سایر ارزهاي رمزنگاري شده وجود دارد. بخش جذاب این شبکه ي پرداخت غیرمتمرکز بودن آن 
می توان سیستمهاي واسط بیت کوین را خاموش کرد اما ین صورت که در ااست. همانند اشتراك گذاري شخص به شخص فایل 

شبکه آن همچنان فعال خواهد بود زیرا وابسته به هیچ سیستم مرکزي نیست.شبکه ي بیت کوین بعنوان یک شبکه ي توسعه یافته 
راهکار قابل ارائه و انجام 4ي تی چکار کند؟ از نظر ساختارسقابل توقف نیست. بنابراین این سوال پیش می آید که قانون گذار بای

است که به اختصار تشریخ خواهند شد:

اري توسط ارائه دهندگان ارزهاي رمزنگناظران مجازي: این روش نوعی قانونگذاري فی النفسه در خود شبکه می باشد که-1
می گیرد.شده و طی برقرار ساختن یک سري شرایط قراردادي با کاربران جهت جلوگیري از کالهبرداري انجام

ممنوعیت کلی: کشورها می توانند مانع از استفاده ي شهروندان خود از ارزهاي رمزنگاري شده شوند.با این وجود تاکنون -2
هیچ کشوري موفق به ایجاد این محدودیت نشده و اصوال موفقیت در این روش میسر نیست.

رزها را در دنیاي واقعی تا حد امکان محدود کنند ممنوعیت هاي جزئی: برخی دولتها در پی آن هستند که  تاثیر این ا-3
همانند ممنوعیت خرید کاال با این ارزها. این روش شامل ممنوعیت استفاده از این ارز براي خرید و فروش کاالهاي 

غیرقانونی و پولشویی نیز می شود.
قانونگذاري جزئی: در این رویکرد قانونگذاران محدودیتهاي جزئی نظیر تعریف مالیات و قانونمند سازي محیطهاي واسط -4

ساله بدون وضع 5نظیر صرافی ها را مدنظر قرار می دهند. تعداد قابل توجهی از کشورها پس از یک بازه ي زمانی مثال 
ال مقدمه چینی براي اجراي آن هستند. این نکته حائز اهمیت است که ایجاد مالیات این رویکرد را به اجرا گذاشته یا در ح

دانش و بستر الزم در جامعه براي این بازار با پتانسیل باال قبل از هر گونه وضع مالیات به نظر الزامی می باشد در غیر 
جمله آمریکا تمایل خود به این اخیرا بسیاري از کشورها از اینصورت بازار مذکور از مسیر صحیح خود خارج می شود.

نشان داده اند.1راهکار را تحت عنوان خودتنظیمی
قانونمند سازي با همکاري دنیاي واقعی: دولتها با حمایت از شرکتهاي خصوصی فعال در این زمینه به شکل گیري -5

ینه ي ارز دیجیتال) و قوانین استانداردهاي مورد توافق بین کاربران و مکانیزمهاي مجري ( شرکتهاي خصوصی فعال در زم
مربوطه کمک نمایند.

قصد ثبت 2بیت کوینشرکت تایلندي2013کشورهایی نظیر تایلند و چین راهکار اول و دوم را همزمان به کار بردند. در سال 
د مواجه شد. اما ادالت ارزي خارجی تایلنکوین داشت که با ممانعت سازمان مبشرکت در تایلند را جهت تبادل ارز محلی با بیت 

نداشت شرکت مذکور تاسیس شد و راماه با توجه به اینکه این سازمان مشروعیت الزم براي منع نمودن بانک تایلند6پس از 
فعالیتش را شروع کرد و امروزه  تایلند سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارد. روسیه نیز رویکرد مشابهی را اعمال نمود اما 

لی نشد و امروزه می بینیم که روسیه یکی از پیشگامان در زمینه ارز رمزنگاري شده و فناوري بالکچین و معدن کاوي می هرگز عم
در مقابله با کالهبرداریهاي متعدد صورت گرفته بیانه اي صادر کرد که در آن بیت کوین را 2013باشد.بانک خلق چین نیز در سال 

1- Self-regulation
2- Bitcoin Co. Ltd.



و تمام موسسات دولتی را از انتقال، استفاده و خرید و فروش محصوالت و خدمات بواسطه ي کاال لحاظ نموده و ارز نمی دانست
با این حال در حال حاضر یکی از بزرگترین بازارهاي دنیا با اکثریت قاطع چین می باشد و تبادالتی که بینبیت کوین منع کرد.

کوین انجام می گیرد بسیار بیشتر از دالر می باشد.تنها تاثیر این نوع محدودیت ها را می توان اقبال یوان ارز رسمی چین و بیت 
را برگزیدند.در آمریکا سازمان مبارزه با چهارمابتدا رویکرد ازبیشتر مردم به این بازار دانست.کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس

که طبق آن فعالیتها در زمینه ي ارزهاي رمزنگاري شده می بایست با قوانین ضد ) راهنمایی را صادر کرد FINCENجرایم مالی (
( گمرکات و درآمدها ) دستورالعملی صادر کرد که طی آن HMRC) مطابقت داشته باشد. در انگلیس سازمان AMLپولشویی (

ري شده  بصورت مستقیم و غیرمستقیم رویکردش را در خصوص مالیات ناشی از فعالیتهاي مربوط به بیت کوین یا هر ارز رمزنگا
اعالم کرد که خالصه ي آن بشرح ذیل می باشد:

تمامی درآمدهاي ناشی از معدن کاوي بیت کوین معاف از مالیات است.-1
دستورالعمل مالیات بر ارزش افزوده اروپا معاف از مالیات 135درآمدهاي معدن کاوان ناشی از تایید تراکنشها طبق بند -2

است.
یل بیت کوین به ارزهاي فیات شامل مالیات بر ارزش بیت کوین نمی شود.تبد-3
دستورالعمل مالیات بر ارزش افزوده اروپا معاف از مالیات است.135کارمزدهاي انجام تراکنش بیت کوین طبق بند -4

می کند اما بارها در بیانیه موارد توضیح داده شده در فوق تصور قبول بیت کوین را بعنوان یک ارز خارجی در ذهن آدمی ایجاد 
شدهاي این کشورها تکرار شده که بیت کوین ارز نیست و بیشتر در دسته بندي کاال یا اوراق بهادار قرار می گیرد. همین امر باعث 

بته ) آمریکا قرارگیرد.الCFTC) و کمیسیون تجارت( بورس) آتی کاال (SECبیت کوین تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (
ارت بدون آسیب رساندن به بازار ارز رمزنگاري ننموده اند و آخرین راهکارشان نظتاکنون این سازمانها اقدامی جهت قانونگذاري

شده بوده است.
) نیز توسط برخی کشورها نظیر ژاپن و کانادا انجام گرفته است. قانون گذاران wait and seeاتخاذ سیاست صبر کن و ببین ( 

می دارند که تنها فعالیتهاي غیرقانونی مربوط به ارزهاي رمزنگاري شده را رصد خواهند کرد و در حال حاضر تصمیمی ژاپنی بیان
براي قانونگذاري بر بازار ارزهاي رمزنگاري شده ندارند.قانونگذاران کانادایی نیز در دفاع از سیاست خود توضیحات ذیل را ارائه می 

یه گذاران در این بازار ریسکهاي بازار ارزهاي رمزنگاري شده توضیح داده شود بویژه با توجه به حالت تنها الزم است به سرما"دهند:
	"نوسانی شدید بازار و یا امکان ورشکست شدن بازارهاي مجازي تبادل ارز رمزنگاري. 	

رائه می گردد:فرانسه نیز رویکرد مختص خود را در قبال ارزهاي رمزنگاري شده پیشنهاد نمود که بطور خالصه ا
) قبل از افتتاح حساب در KYCمحدود کردن ناشناس ماندن کاربران با استفاده از الزام قانون شناخت مشتري (-1

پلتفرمهاي تبادل ارز رمزنگاري.
تعیین مالیات براي ارزهاي رمزنگاري طی صدور مجموعه اي از دستورالعمل ها براي کاربران و قانون گذاران.-2
براي مالیات بر ارزش افزوده در این بازار در کل اتحادیه ي اروپاارائه ي رویکردي -3
تعیین سقف مجاز پرداخت از طریق ارزهاي رمزنگاري شده -4
قانونمند کردن پلتفرمهاي تبادل ارزهاي رمزنگاري مستقر در اروپا-5

دید تا چه حد مورد قبول واقع می البته برخی از بندهاي این پیشنهادات با ذات ارزهاي رمزنگاري در تضاد می باشد و بایستی
شود.

ر پایان این بخش نماي کلی تري از رویکرد کشورهاي مختلف در برابر بیت کوین بشرح جدول ذیل ارائه می گردد:د



نیکوتیبخصوصدرمختلفيکشورهاقانونگذارانکردیرو:2جدول

چهارچوب قانونی تامین /(AML)لشوییمبارزه با پو/قوانین
)FATFمنابع مالی تروریستی( قوانین مالیاتی دسته بندي ارز 

رمزنگاري کشور

اي دولت استرالیا قصد دارد قوانین مالیات بر ارزه
فیات را بر ارزهاي رمزنگاري اعمال نماید.
کبار قبال کاربران دوبار مالیات پرداخت می کردند. ی

ت ر جهت دریافبراي خرید ارز رمزنگاري شده و یکبا
کاال یا خدمات که از ابتداي جوالي  اعمال می 

یگر گردد. این خود نشانه ي پذیرش بیت کوین و د
ارزهاي رمزنگاري شده از طرف دولت استرالیا 

بعنوان ابزار و سیستم پرداخت می باشد.

ارزه با سناي استرالیا تصمیم بر تقویت قوانین مب
. الیحه ته استپولشویی و تامین مالی تروریست گرف

ي مربوطه در اکتبر سال
توسط سنا منتشر گردید

عرضه ي بیت کوین معادل 
تامین مالی براي مالیات کاال 

). با GSTیا خدمات نیست ( 
اینحال در رابطه با تراکنشهاي 
شخصی شامل مالیات بر درآمد 

). اگر فردي در CGTمی شود(
تجارت معدن کاوي بیت کوین 

از آن باشد هر درآمد حاصل 
بعنوان درآمد قابل حسابرسی 

لحاظ خواهد شد.

سرمایه استرالیا

ها را در ICOدولت چین تمام صرافی ها و 
ممنوع الفعالیت کرد. در صورتیکه 2017سپتامبر

2016تراکنشهاي بیت کوین در ابتداي سال 42%
در چین انجام می شد.

ممنوع 2017ها در سپتامبرICOتمام صرافی ها و 
لیت شدند.الفعا تعیین تکلیف نشده

کاالي مجازي، 
قانونی براي 

ی استفاده ي شخص
و غیرقانونی براي
اهداف تجاري

چین

بعنوان اولین کشور 2015کشور استونی در سال 
اعالم کرد که بایستی مالیات بر ارزش افزوده بر 
بازار بیت کوین اعمال گردد. با اینحال از آن زمان 

اط مثبت و کارایی ان در تاکنون با توجه به نق
آینده ي اقتصاد سیاستهاي معتدل تري اتخاذ 
نموده تا جاییکه شایعاتی مبنی بر اولین کوین 

توسط دولت استونی ESTCOINدولتی بنام 
مطرح شد که هنوز عملی نشده است.

سال گذشته سخت گیریهاي دولت بر خرید و 
فروش بیت کوین افزایش یافت اما بنظر در حال 

این سخت گیریها حذف گردیده است. حاضر 
صرافیهاي مربوط به خرید و فروش ارز رمزنگاري 

تحت نظارت سازمان مبارزه با پولشویی فعالیت می 
کنند.

سود ناشی از خرید و فروش 
بیت کوین و یا درآمدهاي 

ها شامل ICOناشی از 
مالیات بر درآمد می شوند. 
طبق حکم دادگاه اروپا در 

فروش خرید و2015سال 
ارزهاي رمزنگاري معاف از 

مالیات بر ارزش افزوده 
هستند.

ارز مجازي 
غیرمتمرکز، روش 
جایگزین پرداخت 
که بعنوان ابزار 
مالی لحاظ نمی 

گردد.

استونی

گیبرالتار اولین کشوري بوده که رویکرد بازي 
.نسبت به ارزهاي رمزنگاري شده داشته است

تنظیم مقررات گیبرالتار چهارچوب جدیدي را براي
در ارزهاي رمزنگاري شده ارائه داده که در ابتداي 

اجرا می گردد.2018سال 

گیبرالتار بخاطر سیستم مالی 
با مالیات پایینش معروف 
است. هیچ مالیات بر سود 
ناشی از سرمایه، مالیات بر 
فروش یا مالیات بر ارزش 

%10افزوده ندارد. تنها 
مالیات بر سود خالص اعمال 

گردد.می

ارز مجازي و روشی 
براي پرداخت

گیبرالتار        
( جزیره اي از 

)توابع انگلیس

ژاپن بیت کوین و اتریوم را بعنوان روش قانونی 
پرداخت قبول دارد اما بعنوان ارز رایج خیر.

در آوریل امسال با تایید آژانس خدمات مالی ژاپن 
ن و این کشور اجازه ي انجام پرداخت با بیت کوی

مالیات بر %8اتریوم را دادند و آن را معاف از 
مصرف پول اعالم کردند.البته اجباري بر قبول این 

ارزها هنگام پرداخت از طرف ارائه دهنده ي 

صرافی ارزهاي مجازي بایستی فرآیند تایید هویت 
) و تراکنشهاي مشکوك KYCکاربر را اعمال نمایند(

را به قانونگذاران اعالم نمایند.صرافیها امکان خرید و 
نیز راه اندازي شده است.ATMفروش ارزهاي مجازي را دارند همچنین اپراتور 

پولمصرفمالیاتازمعاف
حاصلسودمالیاتشاملاما

سرمایهاز

برايقانونیروشی
پرداخت ژاپن



خدمات یا کاال وجود ندارد. دیگر قوانین مربوط به 
صرافی هاي ارز مجازي عبارتند از:

ثبت صرافی در آژانس خدمات مالی -1
ت لیسانس.ژاپن و دریاف

اعمال سخت گیرانه ي تاید هویت -2
کاربران صرافی

میلیون ین ژاپن 10داشتن حداقل -3
بعنوان سرمایه ي پشتیبان 

طراحی و اجراي برنامهی مدیریت -4
امنیت سایبري جهت جلوگیري از 

هک شدن و به خطر افتادن سرمایه 
ي افراد

با اعمال این قوانین در آوریل امسال سهم ژاپن از 
رسید.%46بیت کوین به بازار

مالزي در حال تنظیم مقررات براي ارزهاي 
2018رمزنگاري شده می باشد که در اواسط سال 

.اعالم خواهد گردید

خرید و 2017بانک نگاراي مالزي در اواخر سال 
ي فروش بیت کوین را تا تصمیم گیریهاي بعد

در اعالم کرد. بنظر می رسد دولت این کشورممنوع
حال مطالعه بر روي چهارچوب قانونی الزم در این 

خصوص می باشد.

تعیین تکلیف نشده شدهتعیین تکلیف ن مالزي

رویکرد روسیه در خصوص 2017در ابتدا ي سال 
ارزهاي رمزنگاري شده بنظر دوقطبی می نمود.از 

ت دسترسی یک طرف گزارشهایی مبنی بر ممنوعی
به سایت صرافیها در روسیه از طرف پوتین اعالم 
شد. از طرف دیگر طبق گفته ي وزیر اقتصاد آنتون 
سیلوانف ارزهاي رمزنگاري بایستی قانونمند شوند 
زرا تحولی عظیم در جامعه ایجاد خواهند کرد. 
البته این تناقض پس از گزارشی که از جلسه با 

ر حمایت پوتین از مبنی ب2017اکتبر 21پوتین در
تکنولوژي ارز رمزنگاري شده منتشر شد برطرف 

شد.

در حالی که شایعاتی مبنی بر ممنوعیت ارز 
رمزنگاري شده وجود داشت احتمال قانون گذاري 

اکتبر 10بر این ارزها پس از جلسه ي با پوتین در 
و دستور به استفاده از تکنولوژي ارز دیجیتال 2017

در روسیه را داد.

رنامه براي اعمال مالیات بر ب
معدن کاوان سرمایه روسیه

.استنشدهگرفتهنظردرخاصیقانونفعال هویتتاییدفرآیندبایستیمجازيارزهايصرافی
تراکنشهايو(KYC)نماینداعمالراکاربر

.نماینداعالمقانونگذارانبهرامشکوك گرددنمیاعمالمالیات سرمایه/کاال سنگاپور

درکههستندمصممجنوبیيکرهمقامات
تنظیمهاICOوشدهرمزنگاريارزهايخصوص
.نمایندمقررات

:دارندفعالیتمجوزشرط6باکرهصرافیهاي
سرمایه ي مشتریها بایستی مجزا -1

نگهداري شوند.
ریسکهاي سرمایه گذاري بایستی -2

براي سرمایه گذار تشریح شود.
یت آنها اسامس واقعی کاربران و هو-3

بایستی تایید گردد.
سیستم ضد پولشویی بایستی طراحی -4

واستفاده گردد.

هویتتاییدفرآیندبایستیمجازيارزهايصرافی
تراکنشهايو(KYC)نماینداعمالراکاربر

نامثبت.نماینداعالمقانونگذارانبهرامشکوك
ممنوعکرهدرمستقرايصرافیهدرخارجیافراد
.باشدمی

اعمالآنبردرآمدبرمالیات
گرددمی نیستپولیاارز جنوبیکره



سیستم ایمنی سایبري جهت -5
محافظت از کلیدهاي خصوصی 
حساب مشتریان بایستی پیاده سازي 

و استفاده گردد.
صرافیها بایستی با انتشار جزئیات -6

تراکنشها بصورت عمومی شفافیت را 
باال ببرند.

فوق ممنوعیت براي ورود مقامات غیر از اقدامات 
دولتی، بانکها و خارجی ها در بازارهاي داخلی 

ارزهاي رمزنگاري نیز اعمال گردید.

.استنشدهگرفتهنظردرخاصیقانونفعال
هویتتاییدفرآیندبایستیمجازيارزهايصرافی

تراکنشهايو(KYC)نماینداعمالراکاربر
نینهمچ.نماینداعالمقانونگذارانبهرامشکوك
شدهرمزنگاريارزهايبهراپولیارزکهصرافیهایی

فعالیتمجوزبایستیبرعکسوکنندمیتبدیل
.بگیرند

بابهمشامالیاتیقوانینشامل
شودمیمالیابزارهاي مالیابزار بلغارستان

.استنشدهگرفتهنظردرخاصیقانونفعال
هویتتاییدفرآیندبایستیمجازيارزهايصرافی

مشکوكتراکنشهايو) KYC(نماینداعمالراکاربر
صرافیهاییهمچنین.نماینداعالمقانونگذارانبهرا
میتبدیلشدهرمزنگاريارزهايبهراپولیارزکه

.بگیرندفعالیتمجوزبایستیبرعکسوکنند

میدرآمدبرمالیاتشامل
شود

پولشبه اوکراین

.استشدهنگرفتهنظردرخاصیقانونفعال
هویتتاییدفرآیندبایستیمجازيارزهايصرافی

تراکنشهايو(KYC)نماینداعمالراکاربر
همچنین.نماینداعالمقانونگذارانبهرامشکوك
شدهرمزنگاريارزهايبهراپولیارزکهصرافیهایی

فعالیتمجوزبایستیبرعکسوکنندمیتبدیل
.بگیرند

کاويمعدنوفروشوخرید
شاملشدهرمزنگاريارزهاي

شودمیدرآمدبرمالیات
نامشهوددارایی اتریش

ببینوکنصبرسیاستجزخاصیرویکردفعال (wait and see)اعمالقانونگذاريجهتدر
.استنشده يعرصهدرپیشروکشورهايازیکیسوئیس

باشدمیرمزنگاريارزهاي گرددنمیاعمالمالیات قانونیروش
سرمایهداخت،پر سوئیس

ببینوکنصبرسیاستجزخاصیرویکردفعال (wait and see)اعمالقانونگذاريجهتدر
.استنشده .گرددمیاعمالپولشوییبامبارزهقوانین اعمالافزودهارزشبرمالیات

سودبرمالیاتاماگرددنمی
میاعمالسرمایهازناشی

.گردد
پولیاسرمایه

شخصی لیسانگ

ببینوکنصبرسیاستجزخاصیرویکردفعال (wait and see)اعمالقانونگذاريجهتدر
.استنشده

هویتتاییدفرآیندبایستیمجازيارزهايصرافی
تراکنشهايو(KYC)نماینداعمالراکاربر

همچنین.نماینداعالمقانونگذارانبهرامشکوك
شدهرمزنگاريارزهايبهراپولیارزکهصرافیهایی

فعالیتمجوزبایستیبرعکسوکنندمیتبدیل
.بگیرند

ارزشبرمالیاتازمعاف
سودبرمالیات. استافزوده
میاعمالسرمایهازحاصل

.گردد مجازيارز آلمان

مختلفایاالتدرکوینبیتبهمربوطقوانین
کامالایالت8حدود. باشدمیمتفاوتآمریکا
حالیکهدراندپذیرفتهراشدهرمزنگاريارزهاي

گرددمیپولیخدماتالزاماتتمامولمشم ازناشیسودبرمالیات
گرددمیاعمالسرمایه

درCFTCسرمایه/ دارایی
سالسپتامبر

آمریکا



در. اندکردهمحدودقوانینباراآنایالتهابرخی
.استنگردیدهاعمالخاصیقانوننیزایالتهابرخی
آتیبورسبازاردرحاضرحالدرکوینبیت

است.فروشوخریدحالدر(CBOE)شیکاگو Nasdaq نیز امسال قصد ایجاد بازار آتی خود را
دارد.

کرداعالم2015
کوینبیتکه

همانندکاالبعنوان
لحاظطالونفت

.گرددمی

ببینوکنصبرسیاستجزخاصیرویکردفعال (wait and see)اعمالونگذاريقانجهتدر
.استنشده

هویتتاییدفرآیندبایستیمجازيارزهايصرافی
تراکنشهايو(KYC)نماینداعمالراکاربر

همچنین.نماینداعالمقانونگذارانبهرامشکوك
شدهرمزنگاريارزهايبهراپولیارزکهصرافیهایی

فعالیتمجوزبایستیبرعکسوکنندمیتبدیل
.بگیرند

فرآینددرفروشربمالیات
خدماتوکاالفروشوخرید

ارزهايسایروکوینبیتبا
میاعمالشدهرمزنگاري

بردرآمدبرمالیات. گردد
اعمالرمزنگاريارزفروش

سرمایهصورتدر. میگردد
مالیاتارزهاایندرگذاري

اعمالنیزسرمایهسودبر
دریافتیحقوق.گردیدخواهد

ارزصورتبهکارفرمااز
مالیاتمشمولنیزرمزنگاري

همچنین. شودمیدرآمدبر
نیزکاويمعدنعملیات
میدرآمدبرمالیاتمشمول

.شود

مجازيارز کانادا

ببینوکنصبرسیاستجزخاصیرویکردفعال (wait and see)اعمالقانونگذاريجهتدر
.استنشده

هویتتاییدفرآیندبایستیمجازيارزهايصرافی
تراکنشهايو(KYC)نماینداعمالراکاربر

همچنین.نماینداعالمقانونگذارانبهرامشکوك
شدهرمزنگاريارزهايبهراپولیارزکهصرافیهایی

فعالیتمجوزبایستیبرعکسوکنندمیتبدیل
.بگیرند

ارزشبرمالیاتازمعاف
سودبرمالیات. استافزوده
میاعمالسرمایهازحاصل

.ددگر

مجازيارز فنالند

کرداعالمکنگهنگپولسازمان2016نوامبردر
رمزنگاريارزهايمورددرمقرراتتنظیمبهنیازي
.بیندنمیشده گرددمیاعمالپولشوییبامبارزهقوانین گرددنمیاعمالمالیات

2013نوامبردر
اجراییرئیس

هنگپولسازمان
کهکرداعالمکنگ
کیکوینبیت

مجازيکاالي
.است

کنگهنگ

ببینوکنصبرسیاستجزخاصیرویکردفعال (wait and see)اعمالقانونگذاريجهتدر
.استنشده

یتهوتاییدفرآیندبایستیمجازيارزهايصرافی
نماینداعمالراکاربر (KYC) تراکنشهايو

همچنین.نماینداعالمقانونگذارانبهرامشکوك
دهشرمزنگاريارزهايبهراپولیارزکهصرافیهایی

الیتفعمجوزبایستیبرعکسوکنندمیتبدیل
.بگیرند

ارزشبرمالیاتازمعاف
هبمربوطقوانین. استافزوده
هببستهمالیاتانواعدیگر

ورمذککشورضابطانتصمیم
.دارد

مجازيارز اروپااتحادیه

ببینوکنصبرسیاستجزخاصیرویکردفعال (wait and see)اعمالقانونگذاريجهتدر
.استنشده

هویتتاییدفرآیندبایستیمجازيارزهايصرافی
تراکنشهايو(KYC)نماینداعمالراکاربر

همچنین.نماینداعالمقانونگذارانبهرامشکوك
شدهرمزنگاريارزهايبهراپولیارزکهصرافیهایی

فعالیتوزمجبایستیبرعکسوکنندمیتبدیل

ارزشبرمالیاتازمعاف
سودبرمالیات. استافزوده
میاعمالسرمایهازحاصل
.گردد مجازيارز نروژ



. دارندرمزنگارياي ارزهاي بریمطلوبینظارتچهارچوبهاي اروپاییکشورهاياکثروکانادامتحده،ایاالتژاپن،مالحظه می کنید کههمانطور
بخشیبهشدنتبدیلبرايزمالشرایطتماموطراحی شدهاینجادرماندنبرايجدیدداراییکالساینکهکرده انددركکشورهااین

کاالآتیمعامالتکمیتهبهتوجهباکاالیکعنوانبهبیتکوینمتحده،ایاالتدرمثال،عنوانبه. سترا داراجهانیاقتصادازناپذیرجدایی
(CFTC).حالدرآلمان. رسی می کندبردیجیتالپولمشابهقوانینتحتراشدهارز رمزنگاريمثال،برايبلژیکدر نظر گرفته شده است

مافرض.ه انددیرستصویببهسنتیارزیکعنوانبهرمزنگاريي ارزهاسوئددرکهحالیدراست،خصوصیپولیکعنوانبههاتوکنقبول
مقررات تنظیمهبتمایلهستند،بانکیهايحساببیشتر استفاده ازمقبولیتوصحیحنظارتیهايدستگاهدارايکهکشورهاییکهاستاین

دلیل این امر در دو مورد بشرح ذیل خالصه می شود:.دارندراو چهارچوب صحیح نظارت بر ارزهاي رمزنگاري شده

ارزهاي رمزنگاري را می توان جزو سرمایه دیجیتال در نظر گرفت. از این رو جامعه بایستی آشنایی و پتانسیل الزم براي پذیرش آن -1
ه باشد.را در زندگی روزمره داشت

کهکشورهایی. دارندراجدیدهايتکنولوژيوتحوالتپذیرشبهتمایلکهباشندمناسبدولتیهايسازماندارايبایدهاکشور-2
بعنوانراشدهرمزنگاريارزهايکهدارندتمایلودارندتوجهموجودمشکالتبهبیشتردارند،ضعیفییمقرراتچهارچوب بانکی و 

دشوار براي تعریف چهارچوب نظارتی ببینند. وجدیدپدیده اي

نتیجه گیري- 4
نشانحوضبوشواهددارد،قرارابتداییمرحلهدرهنوزاصلیبازارهايومالیهايبخشدرارزهاي دیجیتالتجارتکهحالیدر
هم .می صنایع جهانی دارندباالیی جهت ایجاد تحول در تماپتانسیلچینبالکهايتکنولوژيوارزهاي دیجیتال کهدندهمی

اکنون تنوع زیادي در چهارچوبهاي نظارتی در حال اجرا در دنیا وجود دارد. نکته ي مثبت این است که اقتصادهاي برتر دنیا قوانین 
و ي فعال در زمینه ي ارزهاي رمزنگاري شدهکشورهاومالیموسساتکاربران،تعداد حاضرحالدرمطلوبتري در این مورد دارند.

.بگیرند
.استنشدهگرفتهنظردرخاصیقانونفعال تاسنشدهتکلیفتعیین دارایی ونزوئال

.استنشدهگرفتهنظردرخاصیقانونفعال يعرصهدرروپیشکشورهايازیکیآرژانتین
.باشدمیجنوبیامریکايدررمزنگاريارزهاي تاسنشدهتکلیفتعیین مجازيپول آرژانتین

.استنشدهگرفتهنظردرخاصیقانونفعال میسرمایهبرمالیاتشامل
شود سرمایه برزیل

.استنشدهگرفتهنظردرخاصیقانونفعال تاسنشدهتکلیفتعیین

قبولغیرقابل
روشوانبعن

ارزیاپرداخت
قانونی

کلمبیا

ارزهاييزمینهدرفعالیتهاتمامممنوعیت
.استگردیدهاعمالشدهرمزنگاري

قبولغیرقابل
روشبعنوان

ارزیاپرداخت
قانونی

اکوادور

ارزهاييزمینهدرفعالیتهاتمامممنوعیت
.استگردیدهاعمالشدهرمزنگاري

قبولغیرقابل
روشبعنوان

ارزیاپرداخت
قانونی

بولیوي



نوسان باال و کاربرد ارزهاي رمزنگاري شده اي که قانونی شناخته شده اند در فعالیتهاي .استافزایشحالدرتکنولوژي بالکچین 
آینده این روندسالچنددرغیرقانونی شاید به کاهش تمایل کشورها به استفاده از این ارزها در کوتاه مدت بیانجامد اما  احتماال 

انتظار ما این است .داردوجودجامعهبرآنپیامدهايودیجیتاللجرهايآوريفنازبیشتريدركکهزمانی،د خواهد کرتغییر
که در آینده همگرایی به سمت مقررات مطلوب از طرف کشورهاي با سطح پایین تري از پذیرش حسابهاي بانکی بین مردم و 

رگترین محرك و مشوق این است که اقتصاد مبتنی بر بالکچین براي ماندن سازمانهاي نظارتی ضعیفتر، بیشتر شود. در نهایت بز
آمده و در حال تبدیل شدن به بخش تفکیک ناپذیر اقتصاد جهانی می باشد.  
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