قانونگذاری رمزارزها در سراسر جهان
تهیه شده توسط کارکنان هیئت مدیره تحقیقات حقوقی جهانی

این گزارش به دورنمای سیاسی و حقوقی پیرامون رمزارزها در سراسر جهان
میپردازد و از حیث شکل ،بیشباهت به گزارش قانون  2014کتابخانه کنگره
در مورد همین موضوع،که چهل حوزه قضایی و اتحادیه اروپا را پوشش
میدهد ،نیست .اما این گزارش دربرگیرنده  130کشور و همچنین برخی
سازمانهای منطقهای که قوانین و سیاستهایی درباب این موضوع صادر
کردهاند نیز میباشد؛ به همین دلیل بهطرز قابل توجهای جامعتر و مشروحتر
است .این رشد گسترده در درجه نخست به این واقعیت نسبت داده
میشود که در طول چهار سال گذشته رمزارزها همهگیر شدهاند و
سازمانهای منطقهای و ملی بیشتر ی را برای دستوپنجه نرم کردن با
مقرراتشان واداشتهاند .دسترسی به مجموعهی وسیعی از اطالعات و
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دادههای مرتبط با چگونگی مدیریت بازار درحال رشد رمزارزها توسط
حوزههای قضایی مختلف ،شناسایی الگوهای نوظهور را ممکن میسازد؛که
برخی از آنها در ادامه توضیح داده شدهاند .همچنین براوردهای کشوری بر
اساس منطقه تنظیم شدهاند تا امکان مقایسههای مختص هر منطقه
امکانپذیر باشد.
یکی از جنبههای جالب توجه در مورد بازار درحال رشد رمزارز ،انعطالفپذیری
اصطالحات مورد استفاده برای توصیف محصوالت مختلفی است که در
قلمروی آن قرار میگیرند؛ درحالی که اشکال مختلف از آنچه بهطور کلی به
عنوان "رمزارزها" شناخته میشود ،مشابهاند .از این جهت که همه آنها بر
اساس تکنولوژی غیرمتمرکزی به نام بالک چین هستند که پایه و اساس
رمزنگاری دارد؛ امامجموعه اصطالحات استفادهشده برای توصیف آنها از
یک حوزه قضایی به دیگری بسیار متفاوت است .برای مثال اصطالح
بهکاربردهشده برای کلمهی "رمزارز" توسط برخی کشورها به این صورت است:
ارز دیجیتال (آرژانتین ،تایلند و استرالیا) ،کاالی مجازی (کانادا ،چین،
تایوان) ،توکن رمزی (المان) ،توکن پرداخت (سوئیس) ،ارز سایبری (ایتالیا و
لبنان) ،ارز الکترونیک (کلمبیا و لبنان) و دارایی مجازی (هندوراس و مکزیک).
یکی از شایعترین اقدامات از میان حوزههای قضایی بررسیشده ،اخطارهای
صادرهی دولتی درباره دامهای سرمایهگذاری در بازارهای رمزارز است .چنین
هشدارهایی،که بیشتر توسط بانک های مرکزی صادر شدهاند ،عمدتا برای
آموزش شهروندان درباره تفاوت بین ارزهای واقعی (که توسط دولت صادر و
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ضمانت میشود) و رمزارزهایی طراحی شدهاست که پشتوانه دولتی ندارند.
در اکثر هشدارهای دولتی خطر مضاعف ناشی از نوسان باالی رمزارزها و عدم
قانونگذاری بسیاری از سازمانهایی که چنین معامالت و تراکنشهایی را
تسهیل میکنند را خاطرنشان میکند .همچنین بیشتر آنها تذکر میدهند
شهروندانی که در رمزارزها سرمایهگذاری میکنند ،این کار را با ریسک
شخصی انجام میدهند و در صورت ضرر ،هیچگونه دسترسی قانونی در
اختیار آنها قرار نمیگیرد.
بسیاری از هشدارهای صادرشده توسط کشورهای مختلف همچنین به
فرصتهایی اشاره دارند که رمزارزها برای فعالیتهای غیرقانونی مهیا
میکنند؛ مانند پولشویی و تروریسم .برخی از کشورهای بررسیشده فراتر از
هشدار دادن به عموم رفتهاند و قوانین خود را درباب پولشویی،
ضدتروریسم و جرائم سازمانیافته به بازارهای رمزارزها تعمیم دادهاند و از
بانکها و دیگر موسسات مالی میخواهند که تمام الزامات به منظور فراهم
آوردن بازارهایی تحت چنین قوانینی را تسهیل نمایند .برای مثال ،استرالیا،
کانادا و جزیره مان اخیرا قوانینی برای ایجاد معامالت رمزارز و موسسات
تصویب کردهاست که تحت دامنه قوانین تامین مالی ضد تروریسم و
پولشویی به آنها کمک میکند.
برخی حوزههای قضایی حتی فراتر رفته و محدودیتهایی را بر
سرمایهگذا ری در رمزارزها اعمال کردهاند که میزان آن از یک حوزه به حوزه
دیگر متغیر است.
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برخی (الجزایر ،بولیوی ،مراکش ،نپال ،پاکستان و ویتنام) هرگونه فعالیتی
شامل رمزارزها را منع کردهاند .از طرفی ،قطر و بحرین رویکرد کمی متفاوت
دارند؛ به این صورت که شهروندانشان را از هرگونه مشارکت در فعالیتهای
مشمول رمزارزها در سطح منطقهای منع کردهاند ،اما شهروندان میتوانند در
خارج از مرزهایشان فعالیت کنند .همچنین کشورهایی وجود دارند که
اگرچه شهروندانشان را از سرمایهگذاری در رمزارزها منع نمیکنند ،اما بوسیله
موسسات مالی منعکننده درون مرزهایشان بر سهولت معامالت مشمول
رمزارزها محدودیتهای غیرمستقیمی اعمال میکنند (مانند بنگالدش ،ایران،
تایلند ،لیتوانی ،لسوتو ،چین و کلمبیا).
تعداد محدودی از کشورهای بررسیشدهICO ،ها (عرضهی اولیه سکهها) را
قانونگذاری کردهاند که از رمزارزها به عنوان مکانیسمی برای جذب سرمایه
استفاده میکنند .از نظامهای قضایی که به ICOها اشاره میکند ،برخی
(عمدتا چین ،ماکائو و پاکستان) از هر جهت آنها را منع میکنند ،درحالی
که بیشتر آنها تمرکز خود را بر قانونگذاری آنها قرار میدهند .در اکثر
این نمونهها ،قانونگذاری ICOها و موسسات و نهادهای حقوقی مرتبط
بسته به نحوه طبقهبندی ICOها متغیر است .برای مثال در نیوزلند ،بسته به
اینکه توکن عرضهشده به عنوان یک اوراق بهادار بدهی ،اوراق بهادار سهام،
محصول سرمایه مدیریتشده یا مشتقات آنها طبقهبندی شده باشد،
الزامات خاص خود را ایجاب میکنند .بهطور مشابه در هلند ،قواعد مربوط به
یک  ICOخاص بستگی به این دارد که آیا توکن عرضهشده یک اوراق بهادار
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است و یا واحدی در یک سرمایهگذاری جمعی محسوب میشود .به عبارتی
ارزیابی مورد به مورد انجام میگیرد.
همه کشورها ،به رغم دالیل مختلف ،ظهور تکنولوژی بالک چین و رمزارزها را
به منزله تهدید نمیبینند .برخی از دولتها که در این گزارش بررسی شدهاند،
در عین حال که رمزارزها را به عنوان یک پول قانونی به رسمیت نمیشناسند،
پتانسیلی در این تکنولوژی میبینند و در حال توسعه حکومتی هستند که
سیستم قانونی سازگار با رمزارزها داشته باشد تا از آن به عنوان جاذب
سرمایه برای شرکتها ی پیشرو این صنعت استفاده کنند .کشورهایی مانند
اسپانیا ،بالروس ،جزیره کایمان و لوکزانبورک در این دسته قرار دارند.
برخی دولتها به دنبال این هستند که حتی فراتر رفته و سیستم رمزارز خود
را توسعه دهند .این گروه شامل لیست متنوعی از کشورها همچون جزایر
مارشال ،ونزوئال ،کشورهای عضو بانک مرکزی کارائیب شرقی ( )eccbو
لیتوانی است .هچنین کشورهایی که در رابطه با دامهای سرمایهگذاری در
رمزارزها برای عموم مردم بیانیه صادر کرده بودند ،مشخصا اعالم کردند که
اندازهی بازار رمزارزها در این برهه از زمان ،کوچکتر از آن است که اهمیت
توجه و بررسی به منظور قانونگذاری صدور مجوز و یا اعمال ممنوعیت بر آن
باشد (بلژیک ،افریقای جنوبی ،انگلستان).
یکی از سواالت متعددی که در مورد ایجاد امکان سرمایهگذاری در رمزارزها و
استفاده از آنها بوجود میآید ،مساله مالیات است .در این مورد بهنظر
5 | 152

میرسد که چالش ،چگونگی طبقهبندی رمزارزها و فعالیتهای خاص
مشمول آنها از منظر مالیاتدهی باشد .این مساله در اولویت قرار دارد؛ زیرا
این سوال مطرح میشود که آیا سود حاصل از استخراج یا فروش رمزارزها
به عنوان درآمد طبقهبندی میشود و یا سود سرمایه ثابت بایستی
تعیینکنندهی مالیات باشد .کشورهای بررسیشده ،رمزارزها را از لحاظ
اهداف مالیاتی به روشهای متفاوتی طبقهبندی کردهاند ،این موارد در مثال
های زیر نشان داده شدهاست:
اسرائیل :مالیات به عنوان یک دارایی
بلغارستان :مالیات به عنوان یک دارایی مالی
سوییس :مالیات به عنوان یک ارز خارجی
آرژانتین و اسپانیا :وابسته به مالیات درآمد
دانمارک :وابسته به مالیات درآمد و معاف از مالیات در صورت ضرر
انگلستان :شرکتها مشمول مالیات شرکتی ،شرکتها ی ثبتنشده مشمول
پرداخت مالیات بر اساس درآمد ،افراد حقیقی مالیات سود سرمایه
میپردازند.
عمدتا بدلیل تصمیم دیوان عدالت اروپا ( )ecjدر سال  ،2015سود حاصل از
سرمایهگذاری در رمزارزها مشمول مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای عضو
اتحادیه اروپا نمیشوند.
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در بیشتر کشورهای بررسیشده در این گزارش که دارای قوانین مربوط به
مالیات هستند و یا در حال وضع قواعد مالیاتیاند ،استخراج رمزارزها نیز از
پرداخت مالیات معاف میباشند .از طرفی در روسیه ،زمانی که استخراج از
یک آستانهی مصرف انرژی فراتر رود ،مشمول مالیات میشود.
در تعداد محدودی از نظامهای قضایی بررسیشده ،رمزارزها به عنوان ابزار
پرداختی پذیرفته میشوند .در کانتون زوگ سوئیس و یک شهرداری در
تیچینو ،رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت حتی توسط نمایندگیهای دولتی
پذیرفته شدهاست .همچنین جزیرهی مان و کشور مکزیک امکان استفاده از
رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت در کنار پول ملی را میدهند .درست مانند
دولتهایی که در سرتاسر جهان بودجه پروژههای مختلف را توسط فروش
سهام دولتی تامین میکنند ،دولت انتیگوا و باربودا امکان تامین بودجه
پروژهها و خیریه را از طریق ICOهای مورد حمایت دولتی ایجاد کردهاند.
سه نقشه زیر به صورت تصویری یافتههایی از گزارش وضعیت قانونی
رمزارزها را نشان میدهند .این موارد شامل چارچوب نظارتی پیرامون
رمزارزها ،کشورهایی که رمزارزهای خودشان را راهاندازی کردهاند و یا قصد
انجام این کار را دارند ،میباشد.
وضعیت حقوقی رمزارزها
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کشورهایی که یا رمزارزهای ملی صادر کردهاند و یا دارنده آن هستند

طبق قانون اساسی آرژانتین ،تنها مرجع مقبول برای صدور ارز قانونی بانک
مرکزی است .اگر دقیقتر صحبت کنیم ،به این معنی است که بیتکوین ارز
قانونی نیست؛ چراکه توسط مرجع پولی دولت صادر نشده و درنتیجه یک
پول رایج قانونی محسوب نمیشود .بنابراین ،ممکن است به عنوان پول
درنظر گرفته شود ،اما نه یک ارز قانونی؛ زیرا بیتکوین ابزاری برای تسویه
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بدهیها و یا تعهدات نیستند .اگرچه بیتکوین بهطور دقیق قانونگذاری
نشدهاست ،اما بهطور فزآینده ای در آرژانتین ،به عنوان کشوری که در آن
کنترل های شدیدی بر ارزهای خارجی اعمال میشود ،مورد استفاده است .به
گفته برخی کارشناسان ،یک بیتکوین ممکن است یک کاال یا چیزی زیر نظر
قانون مدنی در نظر گرفته شود؛ و تراکنشهای ایجادشده با بیتکوین ممکن
است توسط قواعد فروش کاال طبق قانون مدنی کنترل و اداره شود.
اخرین اصالحیه قانون مالیات بر درآمد مقرر میدارد که سود حاصل از فروش
ارز دیجیتال ،درآمد درنظر گرفته شده و بر همین اساس مالیات به آن تعلق
می گیرد.

بهنظر میرسد که بلیز هیچ قانونی که بهطور خاص بر رمزارزها نظارت قانونی
کند ،وضع نکردهاست .مشاغل بازرگانی در بلیز توسط کمیسیون خدمات
مالی بینالمللی بلیز قانونگذاری شدهاند .کمیسیون بهنظر نمیرسد
مجوزهایی برای مشارکت شرکتها در مبادالت رمزارزها صادر کند.

برمودا قوانین و مقرراتی که بهطور خاص بر رمزارزها حاکم باشد ،ندارد .با
این حال دولت در مراحل اولیه تدوین قانونگذاری و مقرراتی است که قصد
دارد برمودا را به عنوان مقصدی بینالمللی برای ارزهای دیجیتال تبدیل کند؛
مشابه موقعیتاش در بخشهای بیمه و بیمه اتکایی.
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در اواخر سال  ،2017دولت برمودا کارگروهی برای "پیشبرد نظارت محیطی
و توسعه برمودا به عنوان مقصدی برای توکن کاربردی ،اوراق بهادار توکنی،
رمزارزها و پیشنهادات سکه ( ،)COراهاندازی کردهاست .اهداف کارگروه به
شرح زیر است:
• ایجاد انجمن رمزارز به همراه یک دستورالعمل مشخص منشور اخالقی
و قوانین تعریفشدهی اجرایی .انجمن رمزارز برمودا ،درحال شکل
گیری است و هدف ما این است که این گروه خودگردان باشد.
• مرجعیت پولی برمودا همراه با وزارت دارایی ،برای تایید پیشنویس
یک نامه یا سند ،همکاری خواهند کرد .توکنهای کاربردی تا زمانی
که هیچ امیدی برای ارزش آینده آنها وجود نداشته باشد ،اوراق بهادار
نیستند .این امر این امکان را فراهم میکند تا شرکتها از سرتاسر
جهان برای جذب سرمایه جمعی در برمودا راهاندازی شوند.
مهمتراز همه ،کارگروه قانونی و نظارتی مجوزی تهیه خواهد کرد که
توکنهای کاربردی ،ممنوع و یا مغایر با هیچ قانون محلی نباشند.
کارگروه از دو گروه تشکیل شدهاست که با ریاست وزارت امنیت ملی فعالیت
میکند .یک گروه ،کارگروه بالک چین قانونی و نظارتی است و اطمینان
حاصل میکند که قوانین و مقررات برمودا برای توسعه رمزارزها مساعد و
سودمند باشد .دیگر گروه هم به عنوان کارگروه توسعه تجارت بالک چین
شناخته میشود که وظیفه کمک به توسعه تکنولوژی برای رمزارزها را
عهدهدار است .آژانس توسعه تجارت نیز با دولت همکاری میکند تا به
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کسبوکارهای جدید برای جزیره ،ایجاد مشاغل جدید و افزایش تولید
ناخالص داخلی کمک کنند.
دولت همچنین در تالش است چارچوبی را برای تنظیم تکنولوژیهای مرتبط
با دفترکل توزیع شده ( )DLTدر این سال معرفی کند تا موسسات و
بنگاههای تجاری که در برمودا و یا از آن ،فعالیت میکنند را اداره کند و از
 DLTبرای "ذخیره و انتقال دارایی متعلق به دیگران همچون مبادالت ارزی
دیجیتال ،سکه و توکنهای ارواق بهادار" استفاده کنند .این امر «توسعه
توکنهای کاربردی ،مطابق با چارچوب  » DLTرا شامل میشود .اظهارات
بیشتری در وبسایت عمومی دولت برمودا وجود نداشتهاست که در مورد
چارچوب نظارتی ارائهشده بحث کند.
در  17ژانویه سال  ،2018مرجعیت پولی برمودا بیانیهای مطبوعاتی در مورد
خطرات عرضههای اولیه سکه منتشر کرد؛ با ذکر اینکه بررسی مرزهای
نظارتیاش در چنین عرضههایی بهصورت موردی معین میشود ،اما بیشتر
آنها «غیر قانونی هستند زیرا درحال حاضر هیچ مقرراتی وجود ندارد که از
آن پیروی کنند«.

استفاده از ارزهای مجازی در بولیوی ممنوع است .بانک مرکزی اعالم
کردهاست که استفاده از ارزی که توسط مقام و مرجع پولی صادر نشده
باشد ،مجاز نیست .رمزارزهایی همچون بیتکوین قانونگذاری نشدهاند و
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بنابراین ،بانک مرکزی به افرادی که از آن استفاده میکنند ،درباره ضررهای
احتمالی که در معرض آن قرار دارند ،هشدار میدهد.

در  16نوامبر  ،2017بانک مرکزی فدرال رزرو برزیل ،اطالعیه شماره 31.379
رل منتشر کرد که به شهروندان در رابطه با خطرات ناشی از توقیف و
فعالیتهای تجاری ارزهای مجازی ،هشدار میداد .بخشی از اطالعیه به
شرح زیر است:
با توجه به توجه روزافزون عوامل اقتصادی (جامعه و نهادها) به ارزهای به
اصطالح مجازی ،بانک مرکزی فدرال رزرو برزیل هشدار میدهد که این ارزها
توسط هیچ مرجع پولی تضمین و صادر نشدهاند ،بنابراین هیچ پشتوانهای
برای تبدیل به ارزهای حکومتی نداشته ،و نه در هیچ نوع دارایی واقعی
ضمانت میشوند ،این به معنی اینست که تمام خطر متوجه دارندگان
میباشد.
...
 .4شرکتهایی که ارزهای به اصطالح مجازی را از جانب کاربران دادوستد و
یا نگهداری میکنند ،اشخاص حقیقی یا حقوقی قانونگذاری نشده و توسط
بانک مرکزی فدرال رزرو برزیل نظارت و تایید نمیشوند .هیچ مقررات خاصی
در مورد رمزارزهای مجازی در چارچوب قانونی و نظارتی مربوط به سیستم
مالی ملی وجود ندارد .بهویژه بانک فدرال رزرو برزیل ،عملیات تنظیم و
نظارت بر ارزهای مجازی را به عهده ندارد.
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 .5با توجه به رهنمودهای شورای پولی ملی ،ارز به اصطالح مجا زی نباید با
تعریف پول الکترونیک ،قانون  9 12.865اکتبر  ،2013اشتباه گرفته شود و
قانونگذاری آن با استفاده از اقدامات هنجاری صادره توسط بانک فدرال
رزرو برزیل انجام گرفتهاست.... .

استفاده از رمزارزها از جمله بیت کوین ،در کانادا مجاز میباشد .بر اساس
گزارش یکی از نهادهای مالی کانادا درباره ارزهای دیجیتال ،میتوان از
ارزهای دیجیتال برای خرید کاالها و خدمات اینترنتی استفاده کرده و یا در
فروشگاههایی که ارزهای دیجیتال را می پذیرند ،خرید کرد .به عالوه ،خرید
و فروش ارزهای دیجیتال در صرافیهای آزاد ،که صرافی ارز دیجیتال یا
صرافی رمزارز نامیده میشوند ،امکان پذیر است ».با این حال ،رمزارزها از
جمله بیتکوین ،در کانادا پول رایج قانونی به حساب نمیآیند؛ چراکه تنها
دالر کانادا به عنوان ارز رسمی تلقی میشود .طبق تعریف قانون ،پول رایج
قانونی عبارت است از:
• اسکناسهای صادرشده توسط بانک طبق قانون بانکداری کانادا
• سکههای صادرشده طبق قانون ضرابخانه سلطنتی کانادا
همچنین ،قوانین و مقررات مالیاتی کانادا بر معامالت ارزهای دیجیتال نیز
اعمال میشوند؛ از جمله مواردی که با رمزارزها انجام گرفتهاند .بنابراین،
ارزهای دیجیتال مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میشوند .سازمان
مالیاتی کانادا (« )craرمزارزها را به عنوان کاال تعریف کردهاست و به عنوان
یک ارز صادره دولتی ،تلقی نمیشوند ».بر این اساس ،استفاده از رمزارز به
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منظور پرداخت مبلغ کاالها و خدمات «به عنوان معامله پایاپای تلقی
میشود» .طبق تعریف آژانس مالی ،کاالهای خریداری شده با استفاده از ارز
دیجیتال باید در درآمد فروشنده برای اهداف مالیاتی لحاظ شوند.
( GST/HSTانواعی از مالیاتهای کانادا) نیز ،بر همه کاالها و خدماتی که با
استفاده از ارز دیجیتال خریداری می شوند ،اعمال خواهند شد.
هنگام ثبت مالیات خود  ،باید سود و زیان حاصل از خرید یا فروش ارز
دیجیتال را گزارش کنید.
درباره موضوع مالیات ،سازمان مالیات کانادا میافزاید:
در جایی که ارز دیجیتال برای پرداخت مبلغ کاالها و خدمات استفاده
میشود ،قواعد مربوط به معامالت پایاپای اعمال خواهد شد .معامله
پایاپای ،زمانی اتفاق میافتد که دو شخص برای مبادله کاالها و خدمات و
انجام ان معامالت بدون استفاده از ارز قانونی توافق داشته باشند .برای
مثال ،پرداخت هزینه فیلمها با ارز دیجیتال ،یک تراکنش و معامله پایاپای
است .مبلغ فیلمهای خریداری شده با استفاده از ارز دیجیتال باید برای
اهداف مالیاتی در درآمد فروشنده لحاظ شود .این درآمد ،با دالر کاندا
محاسبه خواهد شد.
در  19ژوئن  ،2014فرماندار کل کانادا موافقت خود را نسبت به الیحه c-31
(قانون اجرای مقررات بودجه  11فوریه  2014ارائه شده در پارلمان و دیگر
اقدامات) را ،اعالم کرد که شامل اصالحات در مورد جرائم حاصل از فروش
(پول شویی) و تامین مالی تروریسم میشود .قانون جدید ،ارزهای مجا زی از
جمله بیتکوین را به عنوان «پول کسب و کار خدماتی» برای اهداف قانون
ضد پول شویی تلقی میکند .این قانون« ،اولین قانون ملی درباره ارزهای
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ً
مطمئنا ،اولین رسیدگی قانونی جهان در مورد معامالت
دیجیتال در جهان و
مالی ارز دیجیتال طبق قانون ضد پول شویی ملی است».
در  24اگوست  ،2017سرپرستان اوراق بهادار کانادا ( )CSAاطالعیه 307-46
کارکنان  csaرا در باره عرضه رمزارز منتشر کردند .این اطالعیه ،طرح کلی
اعمال الزامات قانونی به اوراق بهادار برای عرضه اولیه سکه ( ،)ICOعرضه
اولیه توکن ( ،)ITOصندوقهای سرمایهگذاری رمزارزها و صرافیهای ارز
دیجیتال را ،مشخص میکند .در تاریخ  1فوریه  ،2018روزنامه Globe and
 Mailگزارش کرد که کمیسیون اوراق بهادار  Ontarioنخستین صندوق بالک
چین (شرکت  )Blockchain Technologies ETFکشور را تصویب
کردهاست.
بانک کانادا ،سازمان  Payments Canadaو کمپانی ( R3از شرکتهای
نرمافزاری بالکچین) در یک تحقیق ابتکا ری بنام  ،Jasperبرای درک اینکه
تکنولوژی «دفترکل توزیع شده ( ،»)DLTچگونه میتوانست سیستم پرداخت
عمده را متحول کند ،همکاری میکنند .فازهای  1و  2پروژه ،روی تسویه و
نقل و انتقاالت بین بانکی با مبالغ باال با استفاده از  DLTتمرکز دارد .فاز ،3
مزایای بالقوۀ ادغام این وجه نقد در دفتر کل ،با سایر داراییها مانند اوراق
بهادار و مبادالت خارجی را بررسی میکند.

با توجه به بیانیه ای غیر رسمی از طرف بانک مرکزی شیلی ،ارزهای مجازی
هیچ صالحیت قانونی خاصی در کشور نداشته و تجارت و معامالت مربوط
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به رمزارزها ،مشمول هیچ قانونگذاری یا نظارت مقام و مرجعیت مالی
مشخصی ،نیست.

ریاست مالی ( )SFکلمبیا در بخشنامه ماه ژوئن هشدار داد که بیتکوین در
کلمبیا در زمرۀ ارزها قرار نداشته و بنابراین ممکن نیست به عنوان پول
قانونی در نظر گرفته شود SF .همچنین تاکید کرد که «پزو» تنها ارز قانونی
کلمبیا بوده ،و  ،Banco de la Repúblicaانحصار صدور پول در کلمبیا را
دارا میباشد .طبق اظهارات  ،SFرمزارزها در قانون بازارهای سرمایه ،هیچ
ارزشی ندارند و بنابراین به عنوان اوراق بهادار نیز ،به رسمیت شناخته
نمیشوند SF .به موسسات مالی هشدار داد که مجاز به نگهداری ،سرمایه
گذاری ،معامله و یا مدیریت عملیات ارزهای مجازی نیستند SF .با خطاب
قرار دادن افراد ،به آنها هشدار داد که اگر با ارزهای مجازی معامله میکنند،
از خطرات مربوطه اگاه شده و آنها را بپذیرند؛ زیرا این ارزها هیچگونه
تضمین خصوصی یا دولتی ندارند.

بانک مرکزی کاستاریکا و آژانس های غیر متمرکز آن در ماه اکتبر سال 2017
بیانه ای را به شرکت کنندگان در بخشهای مالی ،سهام ،اوراق بهادار ،بیمه و
بازارهای بازنشستگی و مبادله خانه ،سازمانهای حواله پول ،بخش
اقتصادی ،و عموم مردم صادر کرد و به آنها درباره خطرات مربوط به خرید
رمزارزها با هدف استفاده از آنها چه به عنوان پس اندازهای مالی و چه به
17 | 152

عنوان ابزاری برای پرداخت در کاستاریکا ،هشدار داد .در این بیانیه توضیح
داده شده است که مفاد  52-42از قانون سازمانی بانک مرکزی ،کولون
( )Colonرا ارز رایج در کاستاریکا تعریف میکند .بیانیه همچنین اظهار کرد
که قانون ،بانک مرکزی را به عنوان تنها صادرکننده اسکناس و سکه تعیین
کرده و کولون را برای تسویه حساب همه انواع تعهدات مالی خصوصی و
عمومی ،مقرر می دارد .به همین دلیل ،طبق بیانیه مذکور ،بیتکوین و
رمزارزهای مشابه به عنوان پول قانونی در کشور به رسمیت شناخته
نمیشوند و فاقد پشتوانه بانک مرک زی دولت کاستاریکا میباشند .عالوه بر
این ،اثربخشی و استفاده از رمزارزها به عنوان ابزاری برای پرداخت در
اقتصاد کشور نمی تواند تضمین شود ،و هیچ شخصی مجبور به پذیرش
آنها به عنوان ابزاری برای پرداخت در معامله کاالها و خدمات نیست.
در این بیانیه همچنین ادعا شده است بدلیل اینکه رمزارزها توسط یک
بانک مرکزی خارجی صادره نشدهاند ،نمیتوانند طبق سازمان مبادالت مالی،
به عنوان ارز خارجی در نظر گرفته شوند ،و به همین دلیل آنها امنیت ذکر
شده در مورد تبدیل آزاد ارز در بندهای مفاد  48و  49قانون سازمانی بانک
مرکزی را ،ندارند.
در این بیانیه ،بانک مرکزی و آژانسهای غیرمتمرکز آن تاکید کردهاند که به
هیچ وجه تنظیم و نظارت بر رمزارزها را به عنوان ابزاری برای پرداخت ،انجام
نمیدهند؛ عالوه براین ،آنها تاکید کردهاند که معامالت با رمزارزها از طریق
سیستم ملی الکترونیکی پرداخت ( )SINPEدر کاستاریکا ممکن نیست.
در این بیانیه هشدار داده شده است که اگر هر نهاد مالی مستقیم یا غیر
مستقیم با مشتریانش در تجارت یا استفاده از هرگونه داراییهای دیجیتالی
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شرکت کنند ،خطر و مسئولیت چنین فعالیتی بر عهده خود نهاد و همچنین
مشتریانش است .بیانیه اضافه میکند که موارد فوق مطابق با تعهدات وضع
شده توسط آییننامۀ مقرراتی درباره منع پول شویی و تأمین مالی تروریسم
است ،که وظیفهای را بر نهادهای مالی در مورد تحلیل خطر تکنولوژیهای
جدید تحمیل میکند.
در این بیانیه تأکید شده است که خریداری ارزهای دیجیتال ،چه به عنوان
نوعی پس انداز و چه به عنوان ابزاری برای پرداخت و پذیرش آنها توسط
افراد معامالت تجاری ،فعالیتی است که توسط مقررات بانکداری یا
سازوکارهای پرداخت مجاز بانک مرکزی کاستاریکا ،در نظر گرفته نشده
است .بیانیه با این گفته به پایان میرسد که هشدارهای موجود در متن آن،
محدود کننده نبوده و سایر خطرات ماهیتی استفاده از ارز دیجیتال را
مستثنی نمیکند و بانک مرکزی به مطالعه موضوع ادامه خواهد داد.

بانک مرکزی اکوادور اظهار داشته است که بیتکوین یک روش پرداخت
مجاز در کشور نیست .همچنین توضیح داده شده که بیتکوین ،به عنوان
ً
صرفا مبتنی بر عرضه و تقاضاست.
یک رمزارز ،پشتوانهای نداشته و ارزش آن
عالوه براین ،معامالت مالی با بیتکوین توسط هیچ نهادی از کشور اکوادور
تحت نظارت قرار نداشته و قانونگذاری نشده است .بنابراین کسانی که روی
ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری میکنند ،باید مواظب سرمایه خود باشند.
با این حال ،بانک مرکز همچنین اظهار داشت که خرید و فروش رمزارزها از
طریق اینترنت ممنوع نیست ،اما تاکید کردهاست که بیتکوین پول قانونی
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نبوده و مطابق دستورالعمل مالی کشور ،روش پرداخت مجاز برای کاالها و
خدمات به حساب نمیآید.

بانک مرکزی السالوادور در  6نوامبر  2017با صدور بیانیهای موضع خود را در
برابر رمزارزها اعالم کرد ،که به صورت زیر خالصه میشود:
 در سطح ملی و بینالمللی درباره استفاده از رمزارزها اختالف نظر وجوددارد.
 رمزارزها در هیچ یک از حوزههای قضایی ،پول قانونی محسوب نمیشوند؛آنها ،برخالف ارزهای متعارف که توسط دولتها به وجود آمدهاند ،کنترل
شده و قانونگذاری شده نیستند و ارزش آنها توسط عرضه و تقاضای بازار
خود آنها معین میشود.
 با توجه با مفاد  37-36قانون سازمانی بانک مرکزی السالوادور ،کولون ودالر ایاالت متحده تنها پولهای قانونی بدون محدودیتی هستند که می
توان از آنها در سطح ملی برای پرداخت استفاده کرد.
 مسئولیت و خطر شخصی هر معامله ای که با ارز مجازی انجام شودمتوجه انجام دهند آن است.
 جذب سرمایه با استفاده از ارزهای دیجیتال ممنوع میباشد .مطابق ماده 184قانون بانکداری ،هر نوع جذب سرمایه عمومی با و یا بدون تبلیغات و
در هر شکلی ،توسط کسانی که بر اساس قانون بانکداری ،یا دیگر قوانین
معتبر مجاز به جذب سرمایه نیستند ،ممنوع است.
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 طبق اظهارات بانک مرکزی السالوادور(به عنوان مرجع مالی کشور ،تنظیمکننده نظام مالی و ناظر سیستمهای پرداختی) در حال حاضر هیچ چارچوب
قابل استفاده قانونی و نظارتی برای رمزارزها یا معادل آنها وجود ندارد.
 بانک مرکزی در مورد موضوع رمزارزها و سایر موضوعات مرتبط ،هوشیارخواهد بود.

در دسامبر سال  ،2017معاون رئیس بانک گواتماال ،سرجیو رسینوز ،تایید
کرد که هم بیتکوین و هم سایر انواع رمزارزها پول قانونی کشور محسوب
نشده و پشتوانه حقوقی ندارند .وی اظهار داشت که طبق قانون گواتماال
(مفاد  1و  2قانون پول ( ،))Ley Monetariaکتزال ،ارز ملی بوده و بانک
گواتماال تنها صادرکننده اسکناس و سکه در سطح ملی است .بنابراین،
ارزهای مجازی به عنوان یک پول قانونی در گواتماال و حتی به عنوان یک ارز
خارجی ،به رسمیت شناخته نمیشوند و نمیتوان از آنها به عنوان ابزار
قانونی پرداخت استفاده کرد .رسینوز اضافه میکند که بدلیل منشا ناشناس
رمزارزها ،می توان از آنها بیشتر از وجه نقد برای فعالیتهای غیر قانونی،
همچون پول شویی ،تروریسم ،فروش مواد مخدر ،فرار مالیاتی و سایر موارد
استفاده کرد .عالوه بر این ،وی اظهار داشت که رمزارزها در معرض هک
شدن و حمالت سایبری هستند ،که میتواند به ضرری جبران ناپذیر برای
کاربر منتهی شود .در آخر ،ریسینوز هشدار داد که رمزارزها توسط هیچ دولتی
پشتیبانی نمیشوند و به هیچ یک از بانکهای مرکزی وابسته نیستند؛
بنابراین ،هیچکس سعی نمیکند ارزش آنها را در گذر زمان حفظ کند .او
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توصیه کرد که اشخاص قبل از تصمیم گیری برای سرمایهگذاری در رمزارزها
موضوع را به دقت بررسی نمایند.

در ژانویه سال  ،2018بانک مرکزی هندوراس در پاسخ به سواالت مطرح
شده توسط نهادهای مالی و اقتصادی در رابطه با استفاده از رمزارزها در
کشور(چه به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و چه به عنوان وسیلهای برای
پرداخت هزینه کاالها و خدمات) ،بیانیهای صادر کرد .در این بیانیه ،گفته
شد که رمزارزهایی همچون بیتکوین ،اتریوم ،الیتکوین و سایر رمزارزهای
مشابه از پشتیبانی بانک مرکزی هندوراس برخوردار نیستند .بنابراین ،بانک
مرکزی استفاده از آنها را تضمین و روی آن نظارت نمیکند و چنین
رمزارزهایی از پشتیبانی قانونی در چارچوب نظام پرداخت کشور ،برخوردار
نیستند .در نتیجه هر معاملهای که با این نوع ارزها یا داراییهای دیجیتال
صورت گیرد ،مسئولیت و خطر آن متوجه شخصی است که معامله را انجام
میدهد.

قانون مرتبط با شرکتهای تکنولوژی-مالی مک زیک ،مصوب مارس ،2018
معموال به
شامل فصلی درباره عملیات با «داراییهای مجازی» ،میشود که
ً
عنوان رمزارز شناخته شده است .این فصل داراییهای مجازی را به شکل
مقادیری تعریف میکند که به صورت الکترونیکی ثبت شده و توسط عموم
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مردم به عنوان ابزاری برای پرداخت همه انواع معامالت قانونی (که ممکن
ً
صرفا به صورت الکترونیکی منتقل شده باشند) استفاده میشود.
است
عالوه بر این ،مکزیک قانونی را تصویب کردهاست که طبق آن ،قوانین مالی
کشور درباره پول شویی را ،به دارایی های مجازی تعمیم میدهد .در نتیجه
به موسسات و نهادهای مالی نیاز دارد که معامالت بیشتر از حد مجاز را
گزارش دهند.
بانک مرکزی مکزیک اختیارات قانونی گستردهای را در خصوص تنظیم
داراییهای مجازی اعطا کردهاست ،از جمله:
 مشخص کردن آن دسته از داراییهای مجازی که شرکتهای مالی مجاز بهفعالیت با آنها در کشور هستند ،تعریف مشخصات خاص آنها و ایجاد
شرایط و محدودیت های قابل اجرا برای معامالت با چنین دارایی هایی؛
 مجوز دادن به شرکتهای مالی برای انجام معامالت با داراییهای مجازیمقررات قابل اطالق به چنین دارایی هایی باید توسط بانک مرکزی مکزیک
در مدت یک سال پس از تصویب قانون ،صادر شده باشد.
شرکتهای مالی که با داراییهای مجازی معامله انجام میدهند باید
مشتریان خود را از خطرات مربوط به آنها آگاه کنند .چنین شرکتهایی
باید با روشی واضح و قابل دسترس روی وبسایت مربوط به خودشان یا از
طریق ابزارهایی که برای بهبود خدمات از آنها بهره برداری میکنند ،به
مشتریان خود اطالع دهند که:
 دارایی مجازی یک ارز قانونی نیست و توسط دولت فدرال و بانک مرکزیمکزیک پشتیبانی نمیشود.
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ارزش داراییهای مجازی بی ثبات است؛خطرات تکنولوژیکی ،سایبری و کالهبرداری در داراییهای مجازی ،غیرقابلچشم پوشی است.

طبق حکم شماره  3196هشتم دسامبر سال  ،2017دولت ونزوئال ایجاد
رمزارز خود را تصویب کرد؛ ارز پترو ،که توسط بشکههای نفت ونزوئال
پیشتیبانی میشود .یک پترو (مانند سایر منابع از جمله طال ،الماس ،سنگ
معدن کلتان و گاز) توسط یک قرارداد خرید و فروش برای هر بشکه نفت
ونزوئال ،آنگونه که در سبد اوپک قیمت گذاری شده است ،پشتیبانی
میشود.
حکم  3196عمدتا جزئیات عملیاتی پترو از جمله انتشار ،استخراج و معامله
با آن در ونزوئال را طبق قواعد خرید و فروش مندرج در قانون مدنی،
مشخص میکند .به گفته یک کارشناس حقوقی فنآوری اطالعات ،همه
رمزارزها دارایی مالی درنظرگرفته شده و طبق حکم  3196مشمول قواعد
مربوطه میشوند و هیچ یک از آییننامهها و مقررات ،آنها را غیرقانونی
اعالم نمیکند .این حکم همچنین «نهاد نظارت بر داراییهای رمزی نگاری
شده ونزوئال و فعالیتهای مرتبط» را به عنوان مرجعیت نظارتی رمزارزها
منصوب میکند.
در حکم  3196امده است که دارنده پترو قادر خواهد بود ارزش بازاری
دارایی رمزنگاری شده را با دیگر رمزارزهای معادل و یا با بولیوار (واحد پول
سنتی ونزوئال) در نرخ بازار بورس که توسط صرافی ملی ارائه میشود ،تبادل
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کند .دارنده هر پترو همچنین کیف پول مجازی خودش را دارد که خطرات
مربوط به حفاظت و مدیریت آن نیز بر عهده خود مالک است.
طبق حکم  ،3196عرضه اولیه سکه از طریق حراج یا واگذاری مستقیم توسط
«نهاد نظارت دارایی های رمزنگاری شده ونزوئال و فعالیتهای مرتبط» انجام
میشود.
در  8مارس( Asamblea Nacional ،مجلس ملی ،کنگره ونزوئال) اعالم کرد
که صدور یک رمزارز داخلی همچون پترو ،غیرقانونی است ،زیرا طبق قانون
اساسی ونزوئال ،برای ورود به یک بدهی دولتی و اعطای وام به نمایندگی از
دولت ونزوئال ،تصویب کنگره و قانونی ویژه الزم است.عالوه بر این ،فقط
بانک مرکزی ونزوئال امکان صدور ارز ملی را دارد .مجلس ملی افزود که
ذخایر نفت ،داراییهای ملی مردم هستند که به جمهوری تعلق دارند .آنها
داراییهایی غیرقابل انتقال هستند و بنابراین نمی توانند به عنوان ضمانتی
برای هر گونه بدهی استفاده شوند.
علیرغم این اعالمیههای مجلس ملی ،دولت اظهار داشت که پترو بعد از
 120روز از تاریخ  9اوریل  ،2018برای تمام معامالت مربوط به موسسات و
نهادهای دولتی پول قانونی خواهد شد.

 .1بانک مرکزی کارائیب شرقی

بانک مرکزی کارائیب شرقی ( )ECCBمرجعیت مالی برای اقتصاد هشت
جزیره (آنگوال ،آنتیگوا و باربودا ،دومینیکا ،گرنادا ،مونتسرات ،سنت کیتس و
نویس ،سنت لوسیا ،سنت وینسنت و گرنادین) در اتحادیه ارزی کارائیب
25 | 152

شرقی است که از یک ارز مشترک به نام «دالر کارائیب شرقی» استفاده
میکنند .در  9مارس  ECCB ،2018توافقنامهای با شرکت تکنولوژی Bitt
 Incمستقر در باربادوس امضا کرد .طبق این توافقنامه ،شرکت  Bitt Incقادر
است به صورت آزمایشی ،ارز دیجیتال صادر کند .انتظار میرفت در پایان
 2018آزمایش بهطور خاص مشغول توسعه «دالر دیجیتال کارائیب شرقی»
با استفاده از تکنولوژی دفترکل توزیع شده در یک پلتفرم بالکچین ،برای
یک اکوسیستم دیجیتال مالی امن و مطمئن شود .در اصل این ارز ،اثباتی
برای نشان دادن قابلیت استمرار و کارامدی  ECCBخواهد بود.
 ECCBبرای توسعه ،گسترش و آزمایش تکنولوژی که بر مدیریت دادهها،
انطباق و سیستم نظارت بر معامالت تمرکز دارد ،همکاری میکند تا در
شناخت مشتری ،عملیات ضد پولشویی ،مبارزه با تامین مالی تروریسم،
موفق عمل کند .این آزمایش همچنین بر توسعه امن و برگشت پذیر پلتفرم
پرداخت و تسویه که با موافقت منطقهای و جهانی همراه است و صدور ارز
دیجیتال  )estern caribbean( ECکه در کنار نسخه فیزیکی آن فعالیت
خواهد داشت ،متمرکز است.
این موضوع ،تالش منطقهای برای اتخاذ یک ارز دیجیتال مشترک،
تالشهای ملی توسط دولتهای عضو  ECCBبرای حاضر شدن در عرصۀ
رمزارزهای نوظهور ،همراه با تالش دیگر کشورهای کارائیبی که در آزمایش
 ECCBشرکت نمیکنند را به اختصار بیان میکند.
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دولت انگوال در پایان سال  2017اعالم کرد که قوانینی را تحت عنوان قانون
عرضه توکن کاربردی انگوال ) ،(AUTO Actبرای قانونگذاری عرضه اولیه
انواع معین رمزارزها معرفی میکند .دولت خاطر نشان کرد که انواع مختلفی
از توکنها وجود دارند که به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته میشوند و از
این رو در حال حاضر ،طبق چارچوب اوراق بهادار موجود قانونگذاری
شدهاند .اما در این صورت ،رد بزرگی از توکنها که اوراق بهادار محسوب
نمیشوند ،بدون هیچ نوع راهنمای مشخصی باقی میماند .بنابراین ،ما
تالش خود را بر ایجاد یک چارچوب نظارتی مؤثر و امن برای عرضه
توکنهای غیر-اوراق بهادار متمرکز کردیم ،که به نظر میرسد اکثریت
فعالیتهای افزایش سرمایه فعلی در داخل جامعۀ بالکچین را نشان
میدهد.
قانون جدید به ارائه سیستمی برای نهادهای انگوالیی به منظور نام نویسی
برای کنترل عرضه توکن غیر-اوراق بهادار کمک میکند .این توکنها ،آنهایی
هستند که ویژگیهای اوراق بهادار را ندارند ،اما «یک یا چند ویژگی
"کاربردی" درون بستر پیشنهادی یا فعلی بالکچین را دارا میباشند».
قانون  AUTOبه گونهای سازمان یافتهاست که توکنهای

کاربردی را

قانونگذاری کند ،ضمن اینکه از بار مسئولیت تحمیل شده توسط مقررات
اوراق بهادار و سطوح باالتر رسیدگی قانونی جلوگیری کند که برای توکنهای
تحت قوانین اوراق بهادار باید اتفاق میافتاد .به این ترتیب ،توکنهای
کاربردی در دستهای جای گرفتهاند که ممکن است به جای بهرهوری در
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سوددهی یا سرمایهگذاری در تکنولوژی مرتبط با عرضۀ آن ،برای کاالها و
خدمات مصرفی بازخرید شوند.
برای ثبت نام ،نهاد مورد نظر باید یک «وایت پیپر» (اوراق سفید) را به
همراه اسناد معتبر خود ارائه دهد که باید شامل اطالعاتی درباره ساختار
شرکتها ،محل ،وضعیت کسب وکار ،شرح پروژه ،توصیف فنی و حقوقی
توکنهایی که عرضه خواهند شد ،نحوه استفاده از درآمد حاصل شده و
مقررات ضد پولشویی به همراه هر نوع عامل خطر موجود برای خرید
توکنها باشد .دولت آنگوال نیز از هزینه ثبت نام از این قانونگذاری ،همراه
با سود  1.5درصدی وضع مالیات بر کل مبلغ مطرح شده توسط عرضه
توکن ،به لحاظ مالی بهرمند خواهد شد.
دولت اظهار دارد که:
ما معتقدیم قانون جدید  AUTOبه انگوال کمک میکند تا رهبر بهترین نوع
سازماندهی برای عرضه رمزارزها و نیز برای حفاظت مردم انگوال و شرکت
کنندگان عمومی شود ....ما معتقدیم قانون  AUTOگامی مهم در جهتی
درست برای ارائه قواعد تعریف شده و افزایش ایمنی برای جامعه بالکچین
خواهد بود.
در تاریخ  13دسامبر سال  ،2017شورای اجرایی آنگوال اظهار داشت که
مقامات باید نهادی نظارتی برای عرضه توکنهای کاربردی ،تدوین نمایند و
به فرماندار ارسال شود .اطالعات بیشتر درباره وضعیت این الیحه مشخص
نشده است.
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آنگوال همچنین در آزمایش  ECCBمشارکت کرده و استفاده از رمزارزها را در
کنار ارز ملی کشور خود ،امتحان خواهد کرد (به بحث فوق درباره ECCB
مراجعه کنید).

آنتیگوا و باربودا در حال حاضر هیچ قانونی ندارند که بهطور خاص استفاده
از رمزارزها را کنترل و نتظیم کند .روزنامهها در آنتیگوا و باربودا گزارش
دادهاند که دولت به دادستان کل خود دستور داده است تا «قوانینی برای
اجرا و پیادهسازی بیتکوین تهیه کند» .اطالعات بیشتری در باب جزئیات
این قانون پیشنهادی ،ارائه نشده است.
بنا به گزارشها ،دولت آنتیگوا و باربودا تأمین مالی پروژهها و خی ریهها در
کشور را از طریق عرضه اولیه سکه بر پایۀ رمزارز اتریوم ،مجاز ساختهاست.
اطالعات بیشتری درباره این پیشنهاد بواسطه یک منبع دولتی ارائه
نشدهاست.
آنتیگوا و باربودا برای شرکت در آزمایش  ECCBثبت نام کرده و استفاده از
رمزارزها در کنار ارز ملی کشور را امتحان میکند (به بحث فوق درباره ECCB
مراجعه شود).

باهاما قانونی خاصی در مورد رمزارزها ندارد .قانونگذاری رمزارزها در باهاما
در حال حاضر بسته به اینکه ارز مورد نظر اوراق بهادار ،ارز و یا کاال باشد،
متغیر است .علیرغم نداشتن قانون خاصی که برای رسیدگی به رمزارزهای
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طراحی شده باشد ،بانک مرکزی باهاما اظهار داشته است مقرراتی که در
 2017ارائه شدهاند ،و چارچوبی برای یک سیستم خدمات پرداخت
الکترونیک ملی فراهم کرده ،برای رمزارزها نیز اعمال میشود .این مقررات
«بهترین استانداردها برای تدارک خدمات پرداخت محلی را بکار میگیرد» و
«پول الکترونیک» را اینگونه تعریف میکنند:
پول ذخیره شده بهصورت الکترونیکی ،که با هدف انجام تراکنشهای
پرداختی صادر شده و به عنوان ابزار پرداخت توسط اشخاصی غیر از
صادرکننده پذیرفته شدهاست ،و شامل ارزش پولی ذخیره شده بهصورت
مغناطیسی و یا در هر وسیله ملموس یا غیرملموس دیگری (همچون سیم
کارت یا نرم افزار) میشود.
بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت که ابزارهای تبدیل داخل و خارج ارز
باهاما ،توسط مقررات کنترل مبادله اداره میشود ،و کمیسیون اوراق بهادار
باهاما حق نظارت بر همه جنبههای غیر-پرداختی عملیات ارز رمزنگاری شده
مستقر در باهاما را ،برای خود محفوظ میدارد.
باهاما بهطور فعال در حال توسعه تکنولوژی بالکچین برای استفاده در
جزیره به منظورکمک به ایجاد تراکنشهای کارامد و سادهشده میباشد.
بهطور خاص ،دولت متذکر شده است که «باهاما در حال حاضر نیز
برنامههایی درحال توسعه برای راه حلهای مبتنی بر بالکچین ،تکنولوژی
مالی و شرکتهای رمزارز دارد ،و ما قصد داریم بالکچین را به عنوان یک
صنعت فرعی درون  ICTگسترش دهیم».
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دولت باهاما درحال بررسی الیحهای است که ارزهای مجازی را وارد حوزه
قانون جرایم میکند .بند  2از الیحه« ،ارز مجازی» را اینگونه تعریف می
نماید:
نمایشگر دیجیتالی ارزش است که میتواند بهصورت ( )aواسطه تبادل؛ ()b
واحد شمارش؛ یا ( )cذخیره ارزش استفاده شود .شأن پول قانونی یا هیچ
اطمینان یا ضمانتی در هیچ حوزه قضایی ندارد.
در صورت تصویب ،مفاد این الیحه درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم
به رمزارزها اعمال میشود.
همچنین بهنظر میرسد که باهاما میتواند هم تبادالت رمزارز را در حدود
نظارت بانک مرکزی باهاما انجام دهد و هم یک «نسخه دیجیتال از دالر
باهاما» معرفی کند.

بهنظر نمیرسد باربادوس قوانینی داشته باشد که بهطور خاص رمزارزها را
کنترل و آنها قانونگذاری کند .در  ،2015بانک مرکزی باربادوس ()CBB
مقالهای را در مورد این که آیا رمزارزها باید در پورتفولیوی ذخایر بینالمللی
گنجانده شود یا خیر ،منتشر کرد .اما بهنظر نمیرسد به این کار عمل کرده
باشد.
باربادوس محل استقرار شرکت  bitt lncاست که پیشتر در مورد آن صحبت
شد .درحالی که باربادوس طرف تفاهمنامه این شرکت با  ECCBنیست ،اما
گزارشهایی وجود دارد که  bitt lncدالر دیجیتالی باربادوس را ایجاد
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کردهاست که ارزش ارز فیزیکی کشور با آن پیوند میخورد؛ اما دولت هنوز
بیانیهای در این مورد صادر نکردهاست.

جزایر ویرجین بریتانیا هنوز هیچ دستورالعملی درباره بکارگیری رمزارزها صادر
نکردهاست و بهنظر نمیرسد قانون و مقرراتی داشته باشد که بهطور خاص
در این زمینه اعمال شود .در عوض ،دولت رویکرد صبرکردن و منتظر حوادث
بودن را اتخاذ کردهاست .یکی از مفسران خاطر نشان کردهاست که قوانین
موجود مورد اقبال شرکتهایی است که تمایل به عرضه اولیه سکه دارند و
شماری از شرکتها هم اکنون طبق قوانین شرکتی کشور ثبت نام کرده و به
عرضه توکن پرداختهاند.

ً
نسبتا انعطافپذیری
به نظر میرسد که جزایر کیمن دارای محیط نظارتی
برای رمزارزها و تکنولوژیهای مبتنی بر بالکچین باشد .درحالی که گویا
قانون خاصی وجود ندارد تا به سمت تنظیم رمزارزها سوق داده شود،
قوانینی وجود دارند که در برخی شرایط ممکن است قابل اجرا باشند .این
قوانین ،شامل «قانون تجارت سرمایهگذاری اوراق بهادار» (ویرایش شده در
« ،)2015قوانین و مقررات ضد پول شویی» (« ،)AMLقانون خدمات مالی»
(ویرایش شده در  )2010و «قانون معامالت الکترونیک» (ویرایش شده در
 )2003میشوند .کیرس همفریس و جیمز اسمیت ،پیشبینی میکنند که
سرانجام قانونگذاری خاصتری ایجاد میشود ،اگرچه در این زمان،
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قانونگذاران در جزایر کیمن مایلاند قبل از درک درست مزایا و مشکالت
بالقوه تکنولوژی بالکچین ،رمزارزها و ICOها ،از تعجیل اجتناب ورزند.
در تاریخ  29ژانویه سال  ،2018نخست وزیر جزایر کیمن ،الدن مکالفلین،
در کنفرانسی مربوط به بالکچین بنام « »d10eسخنرانی کرده و شرکتهای
بالکچین را برای استقرار در ( Cayman Enterprise Cityیک منطقه خاص
اقتصادی برای نهادهای مرتبط با تکنولوژی) تشویق کرد .چارلی کرک کانل،
مدیرعامل  Cayman Enterprise Cityاظهار داشت که حدود پنجاه شرکت
بالکچین در این ناحیه تاسیس شده و یا درحال تاسیس هستند.

در تاریخ  14مارس  ،2015قرار بود دومینیکا میزبان رویدادی رسمی به نام
«بیت دراپ» باشد .رویدادی که قرار بود در آن به کل جمعیت دومینیکا بود
(70000نفر) بیتکوین داده شود؛ اما این پروژه لغو شد .بر اساس اخبار
آنالین دومینیکا ،برگزارکنندگان اعالم کردند که برای این رویداد پشتیبانی
کافی از طرف دولت دریافت نکردهاند ،و برگزاری دوره انتخابات ممکن است
مسائل پیچیدهای داشته باشد.
اخیرا ،دومینیکا برای شرکت در آزمایش  ECCBنام نویسی کردهاست و
استفاده از رمزارزها در کنار ارز ملی کشور را بررسی و امتحان میکند (به
بحث  ECCBدر باال مراجعه کنید).
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بانک مرکزی دومینیکن اعالم کردهاست که ارزهای مجازی توسط بانک
پشتیبانی نمیشوند و طبق قانون دومینیکن ارز قانونی نیستند .بنابراین،
موسسات مالی مجاز به فعالیت در کشور در معامالتی که با استفاده از این
ارزها انجام میشود ،شرکت نمیکنند .بنابراین ،افرادی که آنها را خریداری
میکنند و یا به عنوان ابزار پرداخت می پذیرند ،عواقب آن با خودشان
میباشد.

گرنادا قانون خاصی برای تنظیم و کنترل رمزارزها ندارد .با این حال ،برای
شرکت در آزمایش  ECCBثبت نام کردهاست و استفاده از زمرارزها در کنار ارز
ملی کشور را بررسی و امتحان میکند (برای بحث درباره  ECCBبه بحث باال
مراجعه نمایید).

طبق اخبار مطبوعاتی که در  5فوریه  2018منتشر شد ،بانک جامائیکا به
مردم در مورد «احتیاط کردن در استفاده از ارزهای مجازی (رمزارزها) باتوجه
به خطرات مرتبط با آنها و غیاب حاکمیت دولتی مناسب و تمهیدات
حفاظت برای مصرف کننده» هشدار داد ضمن اشاره به مزایای ارزهای
مجازی در ارتقای بالقوه «گنجایش و شمول مالی» ،بانک مرکزی هشدار داد
که خطرات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
 .1ارزهای مجازی پول قانونی در جامائیکا نیستند.
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 .2بانک جامائیکا ارزهای مجازی را نه صادر کرده و نه از آنها پشتیبانی
میکند.
 .3ارزهای مجازی ارز خارجی نیستند زیرا هیچ مرجعیت پولی که آنها را
صادر و یا پشتیبانی کند ندارند.
 .4بانک جامائیکا ارزهای مجازی را کنترل و روی آنها نظارت نمیکند.
 .5بانک جامائیکا هیچ

نهادی را برای اجرای پلتفرم ارز مجازی ،مجاز

نمیداند.
 .6معامالت توسط ارزهای مجازی همچون بیتکوین ،مستعد سوءاستفاده
توسط مجرمان هستند و ممکن است پولیشویی و تامین مالی تروریسم را
تسهیل نمایند.

مونتسرات هیچ قانون خاصی برای تنظیم و کنترل رمزارزها ندارد .با این
حال ،برای شرکت در آزمایش  ECCBنام نویسی کردهاست و استفاده از
رمزارزها را در کنار ارز ملی خود امتحان و بررسی میکند (به بحث  ECCBدر
باال مراجعه کنید).

سنت کیتس و نویس قانون خاصی برای تنظیم و کنترل رمزارزها ندارد .با
این حال ،برای شرکت در طرح آزمایشی  ECCBنام نویسی کردهاست و
استفاده از رمزارزها در کنار ارز ملی کشور را بررسی و امتحان میکند.
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درحالی که این کشور قانونگذاری خاصی درباره این موضوع ندارد ،سازمان
تابعیت و شهروندی سنت کیتس و نوویس توسط سرمایهگذاری ( ،)CIUبر
اساس گزارشها در ژوئن  2014بیانهای صادر کرد که ارز دیجیتال را به عنوان
ابزاری برای سرمایه گذاری نمیپذیرد CIU .چنین گفته بود« :ما مجددا تاکید
میکنیم که بیتکوین را هرگز نپذیرفتیم ،نمیپذیریم و نخواهیم پذیرفت».

سنت لوسیا برای کنترل و تنظیم رمزارزها قانون خاصی ندارد .با این حال،
برای شرکت در طرح ازمایشی  ECCBثبت نام کردهاست و استفاده از
رمزارزها را در کنار ارز ملی کشور بررسی و امتحان میکند(به بحث ECCB
درباال مراجعه نمایید).

سنت وینسنت و گرنادین قانون خاصی برای تنظیم رمزارزها ندارد .با این
حال برای شرکت در طرح ازمایشی  ECCBنام نویسی کردهاست و استفاده از
رمزارزها در کنار ارز ملی فعلی را امتحان و بررسی میکند (به بحث  ECCBدر
باال مراجعه نمایید).

در  24فوریه  ،2018گزارش داده شد که وزارت دارایی ترینیداد و توباگو از
عرضه ارز دیجیتال جدید فاصله گرفته و با روشنسازی موضعاش در یک
بیانیه تاکید کرد که کمیسیون ،تا این تاریخ هیچ عرضه اولیه سکهای را
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تصویب نکردهاست ،بیانیه کمیسیون همچنین خطرات زیر را مشخص کرد و
از مردم خواست که احتیاط کنند:
 .1پتانسیل باال برای کالهبرداری .این واقعیت که محصوالت و فروش آنها
ممکن است در برخی موارد مشمول مقررات نشوند و سرمایه گذاران را در
معرض کالهبرداری قرار دهد.
 .2خطرات توزیع برون مرزی .صادرکننده ممکن است اعمال کننده  ICOاز
بیرون از حوزه قضایی سرمایه گذار باشد .بنابراین ،تعقیب و پیگیری پول در
هنگام رخداد سقوط ICO

و همچنین بازیابی وجوه سرمایهگذا ری شده

ممکن است )برای سرمایه گذار( به شدت دشوار باشد.
 .3عدم تقارن اطالعات .سرمایه گذاران ممکن است نتوانند خطرات،
هزینهها و استردادهای تاریخ گذشته را درک کنند.
 .4خطرات نقدینگی .در برخی حوزههای قضایی ،معامالت رمزارز ممکن است
همچنین کنترل نشده و بدون بررسی اداره شوند .بنابراین سرمایه گذاران را
در معرض اسیب دیدگی تغییرات سریع قیمت قرار داده و این احتمال که
ممکن است آنها نتوانند منابع و داراییهای انباشته خود (وجوه
سرمایهگذاری شده) را خارج کنند.
براساس انچه درباال گفته شد ،وزارت دارایی به اعضای عمومی توصیه میکند
در هنگام مشارکت در هر شکلی از سرمایهگذاری احتیاط کنند و در صورت
تردید داشتن ،از توصیه هیاتهای نظارتی پیروی کنند -کمیسیون بورس و
اوراق بهادار و یا بانک مرکزی ترینیداد و توباگو.
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در  5جوالی  ،2016کمیسیون اروپا یک پیشنهاد قانونی برای اصالح
چهارمین دستورالعمل ضدپولشویی ( )AMLDرا ارائه داد .ازجمله ،پیشنهاد
کرد که کیف پول قابل نظارت ارائه دهنده و پلتفرمهای تبادل ارز مجازی در
چارچوب  AMLDارائه شوند .به این معنی که آنها متعهد به رعایت الزامات
کافی و داشتن سیاستها و رویههای بجا ،به منظور شناسایی ،جلوگیری و
گزارش پولشویی و تامین مالی تروریسم شوند .در این طرح پیشنهادی،
ارزهای مجازی به عنوان «نماینده دیجیتال ارزشی که نه توسط بانک مرکزی
صادرشده و نه مرجعیت عمومی دارد و نه لزوما به یک ارز قانونی متصل
است ،بلکه توسط اشخاص حقوقی و حقیقی به عنوان وسیلهای برای
پرداخت پذیرفته شده و میتواند بهصورت الکترونیکی انتقال ،ذخیره یا
معامله شود ،تعریف شدهاست» .در تاریخ  29ژانویه سال  ،2018متن مورد
توافق در مذاکرات میان پارلمان و شورای اروپا در کمیته تصویب شد .پارلمان
اروپا متن را در جلسه علنی در  19اوریل  2018به تصویب رساند.
دستورالعمل بروز شده سه روز پس از انتشار آن در مجله رسمی اتحادیه اروپا
الزم االجرا خواهد بود.
عالوه براین ،در  8مارس  ،2018کمیسیون اروپا یک برنامه اجرایی درباره
اینکه چگونه از فرصتهای ایجاد شده توسط تکنولوژی مبتنی بر نواوری در
خدمات مالی ( ،)FinTechمانند بالکچین ،هوش مصنوعی و خدمات ابری
بهره ببرند ،ارائه داد .برنامه اجرایی  FinTechشامل بالکچین نظارتی
اتحادیه اروپا ( )EU Blockchain Observatoryو فرومی ) (Forumاست که
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اخیرا پیادهسازی شده و چالشها و فرصتهای داراییهای رمزنگاری شده
بعد از سال  2018را گزارش میکند .همچنین ،بر روی یک استراتژی جامع
درباره تکنولوژی دفترکل توزیع شده و بالکچین کار میکند که همه
بخشهای اقتصاد را در نظر میگیرد.
در  22اکتبر  ،2015دیوان دادگستری اروپا ) (ECJبر تصمیم  Hedqvistخود
ماند که معامالت برای تبادل یک ارز سنتی با بیتکوین یا سایر ارزهای
مجازی و برعکس ،عرضه خدمات به منظور معاوضه محسوب شود ،اما تحت
معافیت از مالکیت بر ارزش افزوده ( )VATقرار گیرد .بنابراین خرید یا فروش
بیتکوین در همه دولتهای اتحادیه اروپا معاف از پرداخت مالیات است.
در  12فوریه  ،2018مقامات نظارتی اروپا برای اوراق بهادار )،(ESMA
بانکداری ( )EBAو بیمه و بازنشستگان ( )EIOPAبهطور مشترک در رابطه با
مشتریان ارزهای مجازی هشدار دادند ،با بیان اینکه این ارزها «بسیار
ریسکپذیر و کنترل نشده بوده و به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری،
ذخیره یا برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی نامناسب هستند» .این هشدار
دو بیانیه قبلی  ESMAدرباره عرضه اولیه سکه ( )ICOدر نوامبر  2017و
هشدار  EBAبه مصرف کنندگان ،دو نظر درباره ارزهای مجازی به ترتیب در
دسامبر  ،2013جوالی  2014و آگوست  2016را تکمیل میکند EBA .از
تصمیم کمیسیون اروپا برای ارائه کیف پول قابل نظارت ،پلتفرمهای تبادل ارز
مجازی در چهارچوب  AMLDچهارم و عدم تمدید دستورالعمل خدمات
پرداخت  2366/2015برای معامالت ارز مجازی ،استقبال میکند EBA .یک
نهاد نظارتی جداگانه را برای کاهش خطرات ناشی از ارزهای مجازی پیشنهاد
میکند.
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رئیس بانک مرکزی اروپا ( ،)ECBماریو دراگی ،هشدار داد که بیتکوین و
سایر ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بسیار باال و قیمتهای سوداگرانه
آنها« ،داراییهایی بسیار ریسکپذیر» هستند .وی اظهار داشت که
«داراییهای دیجیتال مشمول رویکرد نظارتی خاصی نیستد» اما این کار در
سازوکار نظارتی واحد ( )Single Supervisory Mechanismبرای شناسایی
خطرات بالقوهای که داراییهای دیجیتال میتوانند برای مؤسسات تحت
نظارت ایجاد کنند ،در دست اقدام است .عالوه بر این ،در دسامبر سال
 ECB ،2016و بانک ژاپن ( )BOJیک پروژه تحقیقاتی مشترک با نام «استال»
راهاندازی کردند که بهنظر میرسد امکان استفاده از تکنولوژی دفترکل توزیع
شده برای زیرساختهای بازار مالی را ممکن میساخت.

وزارت دارایی اتریش ()Bundesministerium der Finanzen, BMF
رمزارزها را به عنوان پولی قانونی یا ابزار مالی واجد صالحیت توصیف
نکردهاست .در عوض ،آنها را همچون سایر کاالها (ناملموس) طبقهبندی
کردهاست .وزارت دارایی اتریش اظهار داشتهاست که با رمزارزها مانند دیگر
داراییهای تجاری برای اهداف مالیات بر درآمد رفتار میشود .با توجه به
اظهارات وزارت« ،استخراج» (ماینینگ) بهطورکلی فعالیتی صنعتی است و
بنابراین مانند تولید هر نوع کاالی دیگری با آن رفتار میشود .همین مورد
برای عملیات پلتفرمهای معامالت آنالین و عابربانکهای ارزهای دیجیتال نیز
اعمال میشود.
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بر طبق مالیات بر ارزش افزوده ) BMF ،(VATاز رویه قضایی  ECJدر
 hedqvistپیروی میکند .بنابراین تراکنشها برای تبادل یک ارز سنتی با
بیتکوین یا سایر ارزهای دیجیتال و برعکس ،از  VATمعاف هستند .با
بیتکوین یا سایر ارزهای مجازی که به عنوان ابزار پرداختی برای خدمات یا
کاالها استفاده شدهاند ،همانند ابزارهای متداول پرداخت رفتار میشود.
استخراج مشمول  VATنمیشود زیرا هیچ دریافت کننده قابل شناسایی
وجود ندارد.
بانک ملی اتریش ( )Oesterreichische Nationalbank, OeNBبیتکوین
را به عنوان یک ارز واجد صالحیت نمیداند چراکه کارکردهای معمولی پول را
بدلیل محدودیت شدید بر تعداد آن و عدم وجود مرجعیت مرکزی
پایدارکننده ،برآورده نمیکند .بیتکوین درحال حاضر تحت پوشش قانون e-
 moneyیا قانون خدمات پرداخت ( )Payment Services Actقرار ندارد.
اووالد نووتنی ،رئیس  ،OeNBبه خطرات رمزارزها اشاره کردهاست .وی اظهار
داشته است که «بیتکوین و همتاهایش ،سرمایهگذاریهای بسیار
سوداگرانه و گمانه پردازانهای هستند که خطرات بسیار زیادی را برای افراد به
همراه دارند» .بنابراین او از ابتکار عمل وزارت دارایی فدرال برای تأسیس
شورای کنترل  FinTechبه منظور قانونگذاری و کنترل رمزارزها استقبال
میکند .عالوه بر این ،او به منظور اصالح دستورالعملهای پولشویی اتحادیه
اروپا ،از پیشنهاد وزارت دارایی اتریش برای آیین نامههای مورد نیاز ICOها
و ارائه مجوز توسط مرجعیت بازار مالی ) ،(FMAپشتیبانی میکند.
مانند  FMA ،OeNBنیز به سرمایهگذاران درمورد خطرات رمزارزها هشدار
داد .همچنین اظهار داشت که ارزهای مجازی مانند بیتکوین و پلتفرمهای
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معامله ،توسط  FMAقانونگذاری و نظارت نشدهاند FMA .آنها را به عنوان
ابزارهای پرداختی قانونی یا ارزهای خارجی قابل تجارت و معامله ،واجد
صالحیت نمیداند .با این حال ،اشاره کرد که مدلهای تجارتی معینی
میتوانند از  FMAمجوز بگیرند FMA .به صورت موردی درباره مجوز دادن به
ICOها تصمیم خواهد گرفت.

رمزارزها در بلژیک کنترل نشده باقی ماندهاند و بهنظر میرسد اظهارات
رسمی بسیاری کمی در این باره وجود داشته باشد.
در ژانویه  ،2014بانک ملی بلژیک ( Banque nationale de Belgique,
 )BNBو سازمان بازارها و خدمات مالی ( Autorité des services et
 )marchés financiers, FSMAبیانیهای مطبوعاتی منتشر کرده و طی آن،
به مصرف کنندگان درباره خطرات رمزارزها هشدار دادند .موضوع اصلی
آنها این بود که رمزارزها پول قانونی نیستند ،کامال کنترل نشده بوده و در
حدود صالحیت هیچ مرجعیت نظارتی و حقوقی قرار ندارند .اخیرا ،در
دسامبر  ،2017رئیس کل  ،BNBجان اسمیت ،در مصاحبهای تکرار کرد که
بیتکوین یک ارز واقعی نیست ،نظر به اینکه توسط هیچ بانک مرکزی یا
دولتی ،به عنوان ابزار پرداخت ضمانت نشده است.
وزیر داریی بلژیک در پاسخ به سوالی از طرف یک سناتور بلژیکی در جوالی
 ،2013اظهار داشت درحالی که بهنظر میرسد بیتکوین به عنوان ابزاری
برای پولشویی و دیگر فعالیتهای غیرقانونی به نحوی مسئله برانگیز باشد،
در چنین مسائلی نباید اغراق شود .وی همچنین گفت که بر اساس مطالعات
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انجام شده توسط  BNBو

بانک مرکزی اروپا ،بیتکوین خطرات قابل

توجهای برای ثبات قیمت ،نظام مالی عمومی ،یا برای کاربران فردی آن
ایجاد نمیکند .در نهایت ،در همان بیانیه ،وزیر دارایی اعالم کرد باتوجه به
اینکه بازار بیتکوین در آن زمان ناچیز بود ،مداخله دولتی در رابطه با
بیتکوین ضروری بهنظر نمیرسید.
در آوریل  ،2017وزیر دادگستری بلژیک ،کوئن گینز ،اعالم کرد که قصد دارد
چارچوبی قانونی برای رمزارزها تعیین کند .یکی از اهداف اصلی وزیر،
راهاندازی سازوکاری برای تایید نرخ تبادل و تغییر رمزارزها است ،مشابه
آنچه برای گردشهای مالی سنتی وجود دارد .او همچنین تمایل دارد نظارت
بیشتری روی معامالت داشته باشد ،و همچنین راه حلی برای ناشناس بودن
پرداخت توسط رمزارزها پیدا کند تا استفاده از آنها به عنوان ابزاری برای
پولشویی را محدود سازد .عالوه براین ،گینز میخواهد برای ارزیابی درست
رمزارزها توسط دادگاهها نیز سازوکاری مشخص کند .این طرح بهنظر
ً
عمدتا آرمانی باشد و شاید اقدامات بیشتری در جهت پیشبرد آن
میرسد
انجام نشود.

در تاریخ  14فوریه  ،2018بانک ملی بلغارستان اعالم کرد که به موضع
مرجعیتهای نظارتی اروپا درباره خطرات ذاتی در خرید ارزهای مجازی
پیوسته است .بانک اشاره کرد که چنین ارزهایی نوسانات شدید قیمت و
عالئم حباب قیمتگذاری را نشان دادهاند .به گفته بانک ،مشتریان ارزهای
مجازی باید آگاه باشند که خطر باالیی برای سرمایه آنها وجود دارد و
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ممکن است مبلغ زیادی یا حتی تمام پول سرمایهگذاری شده خود را از
دست بدهند.
بنا به گزارشها ،مقامات مالیاتی بلغارستان در سال  ،2014احکامی صادر
کردهاند که افراد را ملزم به پرداخت مالیات برسود حاصل از فروش رمزارزها
میکند.
در سال  ،2015یکی از دادگاههای بلغارستان اعالم کرد که فعالیتهای
مربوط به خرید ،فروش و پرداخت با رمزارزها ،مشمول شرایط مجوز دادن
نیستند.

در دسامبر  ،2017شورای مالی کرواسی هشدار داد افرادی که روی ارزهای
مجازی سرمایهگذاری میکنند ،مسئولیت ضررهای خود را بر عهده دارند و
باید از وضع مالیات احتمالی آگاه باشند .این شورا بیان میدارد که
قانونگذاران کرواسی در قبال رسیدگی به افرادی که ارزهای مجازی صادر و
یا با آنها معامله میکنند ،مسئولیتی ندارند .شورا خاطرنشان کرد که ارزهای
مجازی خطرات قابل توجهی به همراه دارند ،مواردی همچون سرقت از کیف
پول دیجیتال و سواستفاده از معامله ،کالهبرداری و غیره .اخطار مشابهی
توسط بانک مرکزی کرواسی در تاریخ  22سپتامبر  2017صادر شدهاست.

44 | 152

بانک مرکزی قبرس اعالم کرد که ارزهای مجازی پول قانونی نیستند و هیچ
گونه اقدامات حفاظتی و نظارتی ویژهای ،برای پوشش خسارات ناشی از
استفاده از آنها وجود ندارد .همچنین ،قیمت آنها دستخوش نوسانات و
بی ثباتی است.

در تاریخ  27فوریه  ،2018مژمیر هامپل ،معاون استاندار بانکی ملی چک
) (CNBبیانیه زیر را ارائه داد:
این واقعیت که رمزارزها بیشتر کاال هستند تا ارز ،همچنین باعث رویکرد نه
چندان جدی لیبرال نسبت به قانونگذاری در  CNBمیشود .ما آنها را
تحریم نکرده و مانع توسعهشان نمیشویم ،اما همچنین بهطور جدی نیز از
این ارزها حمایت نکرده و از آنها یا مشتریانی که از آنها استفاده میکنند،
محافظت نمیکنیم .مانند کازینو ،هر کسی که در رمزارزها سرمایهگذاری
میکند باید برای از دست دادن تمام مبلغ شرطبندی خود آماده باشد و
بانکهای مرکزی کازینو را کنترل نمیکنند.
اصالحاتی در قانونگذاری مبارزه با پولشویی جمهوری چک انجام شده است
و آن را برای اشخاصی که خدمات مربوط به ارزهای مجازی را ارائه میدهند
(یعنی کسانی که ارزهای مجازی را خرید ،فروش ،ذخیره ،مدیریت کرده یا
واسطه خرید یا فروش میشوند یا سایر خدمات مربوط به چنین ارزهایی
راارائه میدهند) قابل اعمال میکند.
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دانمارک هیچ قانون به خصوصی در رابطه با رمزارزها ندارد و هیچ پیشنهاد
نظارتی درباره رمزارزها در پارلمان دانمارک در دستور کار نیست .با این حال،
نهادهای دولتی تعدادی بیانیه درباره رمزارزها صادر کردهاند.
سازمان نظارت مالی دانمارک ،در تاریخ  2013بیانیهای صادر کرد و در آن
صالحیت بیتکوین به عنوان یک ارز را رد کرده و اظهار میدارد که استفاده
از بیتکوین را کنترل و قانونگذاری نخواهد کرد .در بیانیه سازمان نظارت
مالی ،استفاده از سیستم بیتکوین بررسیشده و نشان داده شدهاست که
بیتکوین در هیچ یک از دستهبندیهای خدمات مالی ،از جمله صدور پول
الکترونیکی ،پرداخت برای خدمات ،تبادالت ارزی یا صدور وام مسکن قرار
نمی گیرد؛ بنابراین ،فعالیت بیتکوین تحت مقررات مالی فعلی پوشش داده
نشدهاست .در سال  ،2017سازمان نظارت مالی گزارشی درباره ICOها منتشر
ً
منحصرا به عنوان یک ابزار پرداخت
کرد و در آن اظهار داشت رمزارزهایی که
استفاده میشوند نیز ،توسط این سازمان بررسی و قانونگذاری نمیشوند .با
این حالICO ،ها ممکن است بگونهای انجام شوند که تحت نظر سازمان
قرار گیرند و بنابراین مشمول مقررات دانمارک خواهند شد؛ برای مثال،
«قانون صندوقهای سرمایهگذاری جایگزین ،اطالعنامهها و پولشویی».
بانک مرکزی دانمارک از رمزارزها انتقاد کردهاست .در سال  ،2014این بانک
بیانیه اولیه صادر کرد با اعالم اینکه بیتکوین یک ارز نیست .مطابق این
بیانیه« ،بیتکوین هیچ ارزش تجاری واقعی در مقایسه با طال و نقره نداشته
و بیشتر به دانههای شیشه شباهت دارد» .بانک مرکزی دانمارک در ادامه
تصریح کرد که بیتکوین توسط هیچ قانون یا ضمانتی از سوی کشوری،
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پشتیبانی نمیشود .بهطور مشابه در یک سند ،بانک مرکزی دانمارک در مورد
ارزهای مجازی بحث کرده و تعیین کرد که ارزهای مجازی قانونگذاری
نشدهاند و بنابراین خطرات باالیی برای مشتریان به همراه دارند .در سال
 2017مدیر بانک مرکزی دانمارک در مورد استفاده از بیتکوین هشدار داد.
انتقاد وی از رمزارزها در سال  2018تکرار شد .عالوه براین ،بانک مرکزی
دانمارک تصریح کردهاست که بر خالف همسایهاش سوئد ،تمایلی برای
ایجاد یک ارز دیجیتال دانمارکی رسمی (صادره توسط بانک مرکزی) ندارد.
( SKATسازمان امور مالیاتی دانمارک) اظهارات متعددی درباره ارزهای
مجازی صادر کردهاست .برای مثال در سال  2014یک پاسخ اجباری
(پاسخی به سوال یک مامور مالیاتی) منتشر شد مبنی بر این که مبلغ یک
فاکتور و صورت حساب ،نمیتواند به صورت بیتکوین صادر شود .بلکه باید
به کرون دانمارک یا ارز به رسمیت شناخته شده دیگری صادر شود .این مقام
ادامه داد که ضرر با بیتکوین هنگامی که به عنوان ابزار پرداختی استفاده
شود ،مشمول هزینههای کسبوکار نخواهد شد .در سال  ،2016این
سازمان ،رمزارزها را در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده ( )VATمورد بحث
قرار داد و اظهار کرد که رمزارزها از  VATمعاف هستند .این ابالغیه با تصمیم
دیوان عدالت اتحادیه اورپا در سال  2015سازگار است .این سازمان
همچنین درباره اینکه چگونگی اخذ مالیات از استخراج بیتکوین نیز سخن
به میان آورد .این پرونده شامل شخصی دانمارکی بود که قصد داشت قدرت
هش ) (Hashشبکه خود را بفروشد؛ فعالیتی که مشمول  VATمیشد.
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شورای مالیات دانمارک در سال  2018اعالم کرد که ضرر در فروش
بیتکوینهای خریداری شده به عنوان یک سرمایهگذاری از حیث مالیاتی
کسرپذیر است و سودشان نیز مشمول مالیات بر درآمد میشود.

در تاریخ  27نوامبر  ،2017استونی اصالحاتی را در قانون ضد پولشویی
کشور لحاظ کرد که رمزارزها (ارزهای مجازی) را ،ارزشی مالی تعریف کرده که
بهطور دیجیتالی قابل انتقال ،ذخیره یا معامله است و اشخاص حقیقی یا
حقوقی آن را به عنوان ابزار پرداخت قبول میکنند .اما پول قانونی
(اسکناس ،سکه ،یا پول الکترونیکی) هیچ کشوری محسوب نمیشود .قانون
مبارزه با پولشویی نیز برای ارائه دهندگان خدمات تبادل ارزهای مجازی با ارز
فیات ،و ارائه دهندگان کیف پول ارز مجازی اعمال میشود .ارائه خدمات
کیف پول دیجیتال ،به عنوان خدماتی تعریف شدهاست که در آن کلیدهای
رمزگذاریشده برای مشتری تولید و یا کلیدهای رمزگذاریشده خود مشتری
ذخیره میشوند و میتوان آنها به منظور نگهداری ،ذخیره و انتقال ارزهای
مجازی استفاده کرد .ارائه دهندگان خدمات ارز مجازی نیاز به مجوز دارند.

فنالند دارای مقررات خاصی نیست که به رمزارزهای رسیدگی کند و هیچ
الیحۀ پیشنهادی درباره رمرارزها در پارلمان فنالند موجود نیست .با این حال
شماری از نهادها بیانیههایی درباره نظرات خود صادر کردهاند.
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سازمان نظارت مالی فنالند در سال  2017یک توصیهنامه صادر کرد که
رمزارزها ،ابزارهای سرمایهگذاری بدیل پرخطری هستند .همچنین متذکر شد
که بسته به عرضه اولیه سکه ،ممکن است روی خرید نظارت وجود داشته
باشند (برای مثال ،قواعد اتحادیه اروپا درباره صندوقهای سرمایهگذاری
بدیل) .در تاریخ  ،2017سازمان نظارت مالی همچنین درباره آینده ICOها
در یک پست وبالگ بحث کردهاست.
بانک مرکزی فنالند در سال  2014بیانیه ای صادر کرد و اظهار داشت که
رمزارزها ،به ویژه بیتکوین ،ذاتا با خطر همراهند ،و خاطر نشان میکند که
«استفاده از بیتکوین در حال حاضر به هیچ وجه قانونگذاری شده و تحت
نظارت نیست ،و به هیچ عنوان به مثابه یک خدمات پرداختی (آن گونه که
در قانون خدمات پرداخت تعریف شدهاست) بشمار نمیآید .در گزارش سال
 2017که توسط بانک مرکزی منتشر شد ،شعبات فرعی بانک مرکزی مثبتتر
ً
«ظاهرا کاربردی و مفید»
به موضوع نگاه کردند و بیتکوین را «انقالبی» و
خواندند.
سازمان مالیاتی فنالند ( )Vero Skattدستورالعملهای مالیات بر درآمد
حاصل از ارزهای مجازی ،از جمله بیتکوین را ،در سال  2013صادر کرد.
سازمان مالیاتی اظهار داشت ،هنگام تبادل ارز ،قواعد مربوط به مالیات بر
سود سرمایه اعمال میشوند .هنگامی که از رمزارز به عنوان شکلی از پرداخت
برای کاال و خدمات استفاده میشود ،به عنوان یک معامله تلقی شده و
افزایش قیمت ارز بعد از خریداری ،مشمول مالیات خواهد شد .فروش
بیتکوین همراه با ضرر در مقایسه با قیمت خرید اصلی ،طبق قانون مالیات
بر درآمد فنالند معاف از مالیات نیست ،زیرا چنین بندی در این قانون
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توصیف نشدهاست .در سال  ،2017سازمان مالیاتی توصیههایی ارائه داد و
اظهار داشت که نرخ صرافی در زمان نقد شدن بیتکوین معین شده و
مدارک مربوط به رمزارز باید به مدت شش سال نگه داشته شود.
بر اساس گزارشها ،فروش بیتکوین منجر به درآمد میلیونی برای سازمان
مالیاتی فنالند شده است .سازمان مالیاتی هم بر افرادی که معامله میکنند
و هم بر افرادی که از رمزارزها استفاده میکنند ،نظارت دارد.
دادگاه تجدیدنظر  Åboگزارش دادهاست که گمرک فنالند ،ممکن است
بیتکوینهایی را که در رابطه با جرائم مواد مخدر مصادره شدهاند ،به
مزایده بگذارد و ارزش این بیتکوینها از فوریه  19 2018میلیون یورو
(تقریبا  23.5میلیون دالر) تخمین زده شدهاست .گفته میشود دولت فنالند
دستورالعملهایی در مورد نحوه ذخیره بیتکوینهای مصادره شده ،صادر
کردهاست.

رمزارزها تا حد زیادی در فرانسه بدون نظارت باقی ماندهاند .دو ابالغیه
درباره تکنولوژی بالکچین تنها اقدام قانونی میباشد که تاکنون انجام شده
است .با این حال ،دولت فرانسه فعاالنه به سمت تأسیس یک نهاد و
سازمان نظارتی قدم بر میدارد.
حکم سال  2016شامل دو ماده است که امکان استفاده از تکنولوژی
«بن
بالکچین برای نوع خاصی از ُبن یا اوراق قرضه بدون کوپن به نام ُ
کوچک» ( )minibonرا فراهم میکند .تاثیر اصلی این حکم ،ارائه اولین
تعریف از بالک چین در قانون فرانسه بود و این مقررات کاربرد بسیار
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محدودی داشتند .حکم دیگر در دسامبر  ،2017فراتر رفت و امکان استفاده از
تکنولوژی بالکچین برای طیف گستردهتری از اسناد مالی را فراهم کرد .این
حکم زمانی الزامآور میشود که ضمیمه آن حداکثر تا  1جوالی  2018منتشر
شود.
سازمان بازار مالی فرانسه  )Autorité des marchés financiers, AMFو
سازمان نظارت احتیاطی ( Autorité de contrôle prudentiel et de
 )resolution, ACPRاخیرا با انتشار اطالعیهای مشترک ،به سرمایه گذاران
درباره ماهیت قانونگذاری نشده کنونی رمزارزها هشدار دادند .این سند
یادآور میشود که بیتکوین و دیگر رمزارزها ابزارهای مالی تحت قوانین
فرانسه در نظر گرفته نمیشوند و بنابراین ،در چارچوب نظارتی ارزهای واقعی
تحت نظارت  AMFقرار نمیگیرند AMF .و  ACPRمزایای بالقوهای که
تکنولوژی بالکچین می تواند برای شرکتها بوجود آورد را خاطر نشان
شدند .اما هشدار دادند که رمزارزها ،قانونگذاری نشده و سرمایههایی فرار و
بیثبات هستند .این سند متذکر گزارشی طوالنیتر است که بانک مرکزی
فرانسه ( )Banque de Franceدر دسامبر  2013منتشر کرد .در آن گزارش
توضیح داده شده بود که طبق قانون کنونی فرانسه ،بیتکوین نمیتواند یک
ارز واقعی یا وسیلهای برای پرداخت در نظر گرفته شود ،و آن را به عنوان
ابزاری برای سوداگری و همچنین پولشویی و دیگر فعالیتهای غیرقانونی
مورد نقد قرار داد .گزارش سال  2013نیز پیشنهاد میکرد که تبادل بین
بیتکوین و ارزهای واقعی باید تحت بررسی یک سرویس پرداخت قرار
گیرد ،که از این رو فقط میتوانست توسط ارائه دهندگان خدمات پرداخت
مجاز تحت نظارت  ACPRانجام شود ACPR .این موضع را در سندی در
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سال  2014اذعان کرد .در آن سند ذکر شده بود نهادهایی که بهطور معمول
در فعالیت خرید و فروش رمزارزها یا تبادل با پول قانونی مشارکت میکنند
باید به عنوان ارائه دهندگان خدمات پرداخت تحت نظر  ،ACPRمجوز
داشته باشند .با این حال ،اطالعیه مشترک  AMFو  ACPRتصدیق میکند
که «خرید و فروش و سرمایهگذاری در بیتکوین در حال حاضر خارج از بازار
کنترل شده در حال انجام است».
به موازات نهادهای نظارتی مستقلی که در باال اشاره شد ،قانونگذاری
فرانسه و شعب اجرایی بهطور جدی برای یافتن بهترین نحوه کنترل رمزارزها
تحقیق میکنند .به همین منظور ،مجلس ملی (،Assemblée nationale
یکی از دو خانه پارلمان فرانسه) مأموریتی تحقیقاتی در خصوص رمزارزها و
پژوهشی در خصوص «بالک چین و سایر تکنولوژیها برای اعتبار دفترکل»
آغاز کردهاست .عالوه براین ،وزیر اقتصاد اخیرا معاون فرماندار سابق بانک
مرکزی فرانسه را در راستای تحقیق درباره یافتن بهترین شیوه برای کنترل
رمزارزها ،به منظور «کنترل بهتر توسعه آنها و جلوگیری از فرار مالیاتی،
پولشویی یا تأمین مالی مجرمان یا فعالیتهای تروریستی» ،به کار گماشته
است.
ً
مشترکا درخواست کردهاند که
همچنین شایان ذکر است که فرانسه و آلمان
رمزارزها توسط گروه  G-20مورد بحث قرار گیرند و تاجایی که ممکن است،
ابتکارات هماهنگ شده در سطح بین الملل انجام شود.
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سازمان نظارت مالی فدرال آلمان ) ،(BaFinارزهای مجازی(رمزارزها) را به
عنوان واحدهای حساب و ابزارهای مالی واجد صالحیت دانست .مسئوالن
و اشخاصی که عملیات مربوط به توکنها را سازماندهی میکنند (خرید یا
فروش تجاری توکنها) یا خدمات کارگزاری اصلی توکنها بواسطه
پلتفرمهای بازرگانی آنالین را انجام میدهند ،بهطورکلی به کسب مجوز از
 BaFinنیاز دارند.
در فوریه  BaFin ،2018اطالعاتی مربوط به ارزیابی نظارتی ICOها و
توکنها ،سکهها و رمزارزهایی که مبنتی بر آنها هستند را منتشر کرد و
اظهار داشت شرکتهایی که اقدام به ارائۀ  ICOمیکنند ،به ارزیابی موردی
در این خصوص نیاز دارند ،که آیا این  ICOبه عنوان ابزار مالی (اوراق بهادار
قابل انتقال ،واحد سهام یا سرمایهگذاری) یا به عنوان اوراق بهادار واجد
صالحیت میباشد و از این رو ،نیاز به پیروی از قوانین مالی مربوطه را دارد
یا خیر.
همچنین در فوریه  ،2018وزارت دارایی فدرال آلمان دستورالعملی در مورد
نحوۀ اخذ مالیات بر ارزش افزوده بیتکوین و سایر ارزهای مجازی ،منتشر
کرد .مشخص شد که معامالت برای تبادل یک ارز سنتی با بیتکوین یا سایر
ارزهای مجازی و برعکس ،تحت معافیت از  VATمیباشد اما سایر خدمات
مربوطه مشمول مالیات خواهند شد .این نهاد اظهار داشت با بیتکوین یا
سایر ارزهای مجازی که صرفا به عنوان ابزار پرداختی استفاده میشوند ،مانند
همان ابزارهای سنتی پرداخت برخورد میشود .استفاده از بیتکوین یا سایر
ارزهای مجازی جز به عنوان وسیلهای برای پرداخت هدف دیگری ندارد و از
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این رو مشمول مالیات نمیشود .این دستورالعمل مطابق با تصمیم
 Hedqvistدیوان عدالت اروپا در  22اکتبر  2015است .ارزهای مجازی درون
بازی ،به ویژه در بازی های آنالین ،مشمول مالیات هستند ،زیرا طبق تعاریف
 ،VATابزار پرداختی محسوب نمیشوند .وزارتخانه همچنین چندین سوال
تکمیلی در ارتباط با مالیات استخراج ،کیف پولهای دیجیتالی و پلتفرمهای
تجارت آنالین را بررسی کرد.
 Bundesbankآلمان اظهار داشت که بیتکوین نمیتواند یک ارز مجازی
واجد صالحیت تلقی شود .به گفته دیرک شرود ،کارشناس ،Bundesbank
بیتکوین نه یک ارز مجازی و نه یک پول دیجیتالی است؛ زیرا کاربردهای
معمولی یک ارز را براورده نمیکند ،و بخشی از سیستم مالی ملی نیست.
 Bundesbankاستفاده از اصطالح «توکن رمزنگاری شده» را توصیه میکند.
در مقالهای که در روزنامه ) Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZمنتشر
شد ،کارل لودوی تیله ،یکی از اعضای هیئت مدیره  Bundesbankالمان ،به
سرمایهگذاران بیتکوین و دیگر رمزارزها نسبت به خطرات آنها  ،نوسان در
ارزش ،گرانی و نیاز به انرژی باال برای استخراج هشدار داد .با این حال ،او
همچنین اشاره کرد که تکنولوژی بالکچین پتانسیلی بزرگ برای نوآوری
داشته و از یک پروژه مشترک با گروه بورس آلمان ( Deutsche Börse
 )Gruppeیاد کرد که کاربرد و اجرای تکنولوژی بالکچین در تسویه معامالت
اوراق بهادار بین بانک ها را آزمایش میکند.

54 | 152

بانک مرک زی یونان در دو نوبت اطالعیههایی صادر کردهاست که دیدگاه
نهادهای نظارتی اروپایی را پذیرفته و به مصرف کنندگان در مورد خطرات
ارزهای مجازی هشدار میدهد.

در تاریخ  20دسامبر  ،2016بانک ملی مجارستان به مصرف کنندگان هشدار
داد که استفاده از ارزهای مجازی خطرات زیادی دارد .چراکه در یک نظام
مجازی کنترل نشده عمل میکنند .همچنین ،هیچ قاعده مناسبی در مورد
بدهکاری ،ضمانت و جبران خسارت وجود ندارد که موجب حفظ منافع
مصرف کنندگان در صورت سواستفاده شود .بانک اظهارات مشابهی در 2014
و  2015ارائه کرده بود.

بهنظر میرسد ایرلند هیچ قانونی ندارد که بهطور خاص رمزارزها را مورد
خطاب قرار دهد .بانک مرکزی ایرلند در مارس  2018خاطر نشان کرد :در
مورد عرضه اولیه سکه ( ،)ICOاگر توکن صادر شده را بتوان یک «اوراق بهادار
قابل انتقال» در نظر گرفت (که بهصورت

موردی تعیین میشود) ،آنگاه

قانون خدمات مالی موجود در ایرلند برای آن اعمال خواهد شد .بانک مرکزی
ایرلند همچنین اظهار داشت :اگر ویژگیهای هر  ICOبا صدور ابزار مالی
مطابقت داشته باشد ،مقررات مالی در این لحظه اعمال میشوند ،و با اعمال
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جریمه ،باید اطمینان حاصل شود که صادرکنندگان و سایر افراد ،از قواعد
مربوطه پیروی میکنند.
قانون مالیات بر سود حاصل از سرمایه در معامالت مربوط به رمزارزها اعمال
میشود و این مالیات در صورتی که شخصی از خرید و فروش چنین ارزهایی
سود ببرد ،قابل پرداخت است.
بانک مرکزی ایرلند بیانیه سازمان بانکداری اروپا را تایید میکند ،که به
مصرف کنندگان درمورد خطرات تقبل معامالت با ارزهای مجازی و خطرات
باالی ICOها ،هشدار میدهد.
دولت ایرلند همچنان رویکرد منتظر ماندن را در خصوص قانونگذاری
رمزارزها اتخاذ کردهاست:
تازمانی که ارزهای مجازیICO ،ها یا آنهایی که در صدور یا معامله با آنها
دخیل هستند ،مشمول مقررات موجود نیستد ،پس این سوال پیش میآید:
آیا مقررات و قانوگذاری از پیشرفت جا مانده و نیازمند به روز رسانی
ً
صرفا نمونههایی
هستند؟ یا به این صورت است که چنین فعالیتهایی،
جدید از انواع قدیمی هستند و افزون بر آگاه ساختن صحیح مصرف
کنندگان نسبت به خطرات ،هیچ نیازی برای مداخله و نظارت بیشتر وجود
ندارد؟ یا ممکن است گفتن این حرف بسیار زود باشد؟  ...در بانک مرکزی،
بهطور جدی با سیاست بینالمللی و اروپایی مشغول همکاری هستیم؛ زیرا
همه ما سعی در کشف و فهم مسیر پیش رو )برای مثال کار در  )ESAداریم.
باتوجه به ماهیت چندگانه حوزه قضایی ارزهای مجازی و ICOها ،ما در
بانک مرکزی از چنین تالشهایی توسط  ESAاستقبال میکنیم.
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ایرلند برای کمک به صنعت گردشگری خود ارز دیجیتال  Irishcoinرا
ً
عمدتا در بازار گردشگری برخی مکانها در
پایهگذاری کردهاست؛ ارزی که
سرتاسر ایرلند مورد پذیریش قرار گرفتهاست.

قطعنامه وزرای سپتامبر  2016که توسط آژانس عوارض(Agenzia delle
 )Entrateصادر شده است جنبه هایی از رسیدگی به مالیات بیت کوین و
سایر رمزارزها را بررسی کرده است .این قطعنامه تصمیم صادر شده توسط
دیوان دادگستری اروپا ( )ecjرا در مورد skatteverket v. david hedqvist
اجرا کرده است که اظهار داشته است مالیات بر ارزش افزوده ( )vatبر
معامالتی اعمال نمی شود که در ان رمزارزها با ارزهای سنتی و یا برعکس
تبادل می شوند.
عالوه بر این ،قطعنامه  2016نشان می دهد که برای اهداف مالیات بر در
امد شرکتها (Imposta
 )sul Reddito sulle Società, IRESو مالیات تولید منطقه ایتالیا
(Imposta Regionale sulle
 ،)Attività Produttive, IRAPسود و زیانها در چنین معامالتی ،درامد یا
زیان شرکت منوط به پرداخت مالیات محسوب شود .قطعنامه شامل شرایط
خاصی برای ثبت نام عملیات ارز سایبری ،شامل نامها ،مبالغ ،تاریخ ها و
دیگر اطالعات در مورد معامالت می شود .بر طبق این قطعنامه ،عملیات بیت
کوین توسط افرادی اجرا شده است که بیت کوین را برای اهدافی غیر از
اهداف تجاری و شرکتی نگهداری می نمایند و ازینرو درامد مالیات بردار
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تولید نمی کند .مصوبه قانونی شماره  90سال  2017ارائه دهندگان ارز
مجازی را مشمول مقررات تاسیس شده برای اپراتورهای تبادل پول سنتی
می کند .به همین منظور ،حکم قانونی شماره  90وزارت اقتصاد و دارایی را
موظف به صدور حکم وزیری مبنی بر تنظیم روشها و زمانبندی ها برای
اجرای قانونی چنین فعالیتهایی در سرتاسر کشور می کند .بر این اساس،
دپارتمان خزانه داری وزارت اقتصاد و دارایی ،اطالعیه عمومی را برای بیان
نظرات قبل از  17فوریه  ،2018درباره متن پیشنهادی حکم وزارتی منتشر
کرد .پیشبینی می شود که حکم وزیران در ماه های اینده صادر شود.

موضع بانک مرکزی لتونی و خدمات درامدی دولت این است که رمزارزها
یک وسیله پرداخت قراردادی و نه قانونی هستند که می توانند در معامالت
صرافی و تبادل مورد استفاده قرار گیرند .رمزارزها نمی توانند به عنوان ارز
رسمی یا پول قانونی در نظر گرفته شوند زیرا صدور و استفاده از این
ابزارهایی قانون گذاری نشده باقی مانده است و به هیچ ارز ملی وصل
نشده اند.
در نوامبر  ،2017لتونی قوانین ضد پولشویی خود را اصالح و الزامات نظارتی
برای ارائه دهندگان خدمات ارز مجازی ،شامل ارائه دهندگان خدمات تبادل
ارز مجازی را معرفی کرد .ارز مجازی اکنون به عنوان نماینده دیجیتال یک
ارزش تعریف می شود که می تواند بصورت دیجیتال منتقل ،ذخیره ،تجارت
شود و به عنوان یک ابزار تبادل عمل می کند بدون اینکه پول قانونی باشد.
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در  11اکتبر  ،2017بانک مرکزی لیتوانی اظهار داشت که خدمات مالی باید
به طور واضح از فعالیتهای مرتبط با ارزهای مجازی جدا شود و
مشارکتکنندگان در بازارهای مالی نباید خدمات مرتبط با ارزهای مجازی را
ارائه کنند .همچنین ،این سازمانها نباید در خرید ارزهای مجازی مشارکت
داشته باشند و یا شرایطی را برای پرداخت مبالغ با ابزارهای پرداخت صادره
(مثال کارتهای اعتباری) ،تبادل یا مدیریت هر عملیات دیگری
توسط آنها
ً
در حوزۀ ارزهای مجازی ،فراهم کنند.
در مورد عرضه اولیه سکه ( ،)ICOبانک توضیح داد که بسته به ماهیت
عرضه ،اقدامات قانونی که جذب سرمایه عمومی ،تدارک خدمات
سرمایهگذاری و غیره را تنظیم و کنترل میکند ،باید اعمال شود.
در تاریخ  6مارس  ،2018بانک لیتوانی اعالم کرد که قصد دارد با استفاده از
بالک چین یا دیگر تکنولوژیهای معادل ،اولین کالکتور کوین (Collector
) Coinدیجیتال جهان را ایجاد کند.

رمزارزها تا حد زیادی در لوکزامبورگ قانونگذاری نشده باقی ماندهاند ،با این
حال ،این دولت دوک نشین به نظر میرسد نسبت به همتایان اروپایی خود،
از ارزهای دیجیتال بیشتر استقبال میکند.
در  14مارس  ،2018کمیسیون نظارت بخش مالی ) (CSSFلوکزامبورگ،
بیانیه هشداردهندهای درباره خطرات سرمایهگذاری روی ارزهای دیجیتال،
صادر کرد .بحث اصلی  CSSFاین است که رمزارزها بسیار بی ثبات هستند،
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هیچ گونه حفاظتی دربرابر سرقت و هک شدن ندارند ،فاقد نقدینگیاند،
اغلب مشمول اطالعات غلط انداز هستند ،فاقد شفافیت بوده و اغلب برای
پولشویی و کالهبرداری مورد استفاده قرار میگیرند .این بیانیه همچنین در
مورد خطرات عرضه اولیه سکه هشدار داده بود .با این حال CSSF ،ارزش
تکنولوژی بالک چین را پایین نمیآورد ،با اشاره به اینکه بالکچین میتواند
توسط بخش مالی به شکلی مفید استفاده شود .عالوه براین ،در نامه CSSF
اظهار شد درحالی که هیچ چارچوب قانونیای وجود ندارد که بهطور خاص
در مورد رمزارزها اعمال شود ،ارائه خدمات مالی (شامل آنهایی که مربوط
به رمزارزها میشوند) نیاز به مجوز از وزارت دارایی دارد.
علیرغم این اخطار از طرف قانونگذاران اصلی خدمات مالی ،لوکزامبورگ
شاهد توسعه رمزارزها در جهتی مثبت است .در ژوئن  ،2017وزیر دارایی
لوکزامبورگ ،پیر گرامگنا ،قبل از پارلمان تصدیق کرد که رمزارزها ،ارزهایی
واقعی هستند؛ چراکه «به عنوان وسیلهای برای پرداخت هزینۀ کاال وخدمات
توسط بسیاری از مردم پذیرفته شدهاند ».وی همچنین اظهار داشت که در
حال حاضر هیچ قانونگذاری پولی مشخصی درباره رمزارزها وجود ندارد ،اما
داللهای رمزارز در لوکزامبورگ با همان قوانین با مبارزه با پولشویی و تامین
مالی تروریسم که سایر ارائهدهندگان خدمات مالی محدود میشوند ،سرو
ً
علنا از استقرار بیت فالیر ( ،)bitflyerپلتفرم
کار خواهند داشت .اخیرا گرامگنا،
بزرگ تجارت بیتکوین ،به عنوان یک ارائه دهنده خدمات پرداخت کامال
مجاز در لوکزامبورگ استقبال کرد .گرامگنا در مصاحبهای اظهار داشت که
رمزارزها و تکنولوژی بالکچین هردو «پدیدهایی غیرقابل اجتناب هستند که
برای مشتریان ،سود و خدماتی کارآمد به ارمغان می آورند» .کارهای
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بسیاری باید برای تهیه چارچوب قانونی و نظارتی برای رمزارزها انجام شود،
عمال غیرقابل دسترس است .در
با این حال چنین چارچوبی در این زمان
ً
طول مراسم استقبال از بیت فالیر ،بنیانگذار شرکت خاطرنشان کرد که اخذ
مجوز دوسال به طول انجامیده است و قانونگذاری واضح نیست .هیچ
قانون مشخصی وجود ندارد ولی با این وجود باید از سرمایه مشتری،
محافظت کرد.

در حال حاضر مالت هیچ قانونی ندارد که بهطور مشخص در مورد رمزارزهای
اعمال شود ،اما این امر بزودی تغییر خواهد کرد .دولت مالت فعاالنه از
توسعه رمزارزها استقبال ،و مقاالت و مشاورههای بسیاری را منتشر کرده که
به قانونگذاری و گسترش آن اشاره میکنند .هدف این قانونگذاری «مهیا
کردن بستری قانونی و قابل اطمینان برای شکوفایی این صنعت است».
در اکتبر  ،2017دولت اسنادی را منتشر کرد که چارچوبی نظارتی برای
برنامههای جذب سرمایهگذاری در رمزارزها را پیشنهاد میداد .در نتیجه این
همفکری ،سازمان خدمات مالی مالت ( ،)MFSAشرایطی را اعالم کرد که به
صندوقهای سرمایهگذاری حرفه ای که در  22و  29ژانویه  2018در رمزارزها
سرمایهگذاری میکنند ،اعمال میشود.
در نوامبر  ،2017دولت مقالهای را درباره عرضه اولیه سکه ) ،(ICOارزهای
مجازی و ارائه دهندگان خدمات مرتبط منتشر کرد ،که اشاره داشت
درحالیکه برخی رمزارزها در محدوده قانون خدمات مالی موجود قرار
میگیرند ،سایر آنها در خارج از این قوانین قرار دارند و از این رو،
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قانونگذاری نشدهاند .در ژانویه  ،2018دولت مقاله دیگری منتشر کرد و
«چارچوبی مفهومی از طریق پلتفرم  DLTارائه داد که میتواند برای صدور
مجوز در کشور مالت استفاده شود» .دولت بیانیهای صادر کردهاست که
قصد دارد چارچوب قانونی و نظارتی برای فعالیتهای مرتبط با رمزارز و
عرضه اولیه سکه تهیه ،و عملیات آن را تسهیل کند.
در حال حاضر دولت مالت ،سه الیحه را در نظر دارد که چارچوبی نظارتی
برای رمزارزها فراهم میکند و نسبت به این قانون به منظور جلوگیری از
منسوخ شدن سریع قوانین یا فرونشاندن توسعه تکنولوژیکی ،یک رویکرد
اصولگرا را دنبال میکند .این سه الیحه عبارتند از:
• الیحه سازمان نوآوری دیجیتال مالت ( )MDIA Billکه مربوط به
تأسیس سازمان نوآوری دیجیتال مالت میباشد .این سازمان« ،بر
مقدمات تکنولوژی نوآورانه و استفاده از آنها ،به گونهای تمرکز میکند
که کشور بتواند بیشترین منفعت را از تکنولوژی جدید برده و در عین
حال ،از منافع عمومی نیز محافظت کند» .یکی از اولین اهداف ،MDIA
ارتقای سیاستهای دولتی به نفع نوآوری تکنولوژیکی خواهد بود (به
ویژه با ارجاع به تکنولوژی دفترکل دیجیتال و تصویب آن توسط
دولت) .اهداف دیگر شامل حفظ اعتبار کشور مالت و نظارت بر
مشتریان میشود MDIA .همچنین مسئولیت ارائه مجوز تمهیدات
تکنولوژی و ثبت نام ارائهدهندگان خدمات تکنولوژیکی طبق «الیحه
 »TASرا ،برعهده دارد.
• «الیحه  ،»TASنهادی را برای ثبت نام ارائهدهندگان خدمات تکنولوژی
ایجاد و مجوز تمهیدات تکنولوژی را مهیا میکند .این نهاد ،در ابتدا
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پلتفرمهای تکنولوژی دفترکل توزیعشده و قراردادهای مربوطه را
پوشش میدهد .این طرحهای پیشنهادی به ارائه دهندگان خدمات
تکنولوژی نیاز دارد تا خدماتی برای هر پلتفرم تکنولوژی دفترکل توزیع
شده فراهم کند که توسط  ،MDIAتایید شده باشد .کسانی که چنین
خدماتی در دیگر موارد مشخصشده ارائه میکنند ،ممکن است
داوطلبانه در  MDIAثبت نام کنند.
• الیحه ارز مجازی ،چارچوبی برای ICOها

و نهادی نظارتی ایجاد

میکند که در مورد خدمات مشخص مرتبط با رمزارزها ،همچون
کارگزاران و معاملهگران ،ارائهدهندگان کیف پول و تبادالت ارزمجازی،
کاربرد دارد .روزنامههای کشور گزارش دادهاند دولت رمزارز خود را «در
یک چارچوب کنترل شده» معرفی میکند ،که قانونگذاران را قادر به
بررسی قابلیت نظارت و قوانین ممکن برای این تکنولوژی میکند.
الیحه ارز مجازی قصد دارد ICOهایی را قانونگذاری کند که با ارزهای
مجازی خارج از چارچوب قانونی ،مرتبط هستند .الیحه تضمین میکند
که ICOها الزامات و شفافیت را رعایت کرده و تعهداتی را اتخاذ
میکند که به عرضههای عمومی اولیه اعمال خواهد شد و صادرکنند
باید از آنها پیروی کند.
 MFSAهمچنین یک «آزمایش ابزار مالی» را پیشنهاد کرد که اشخاص را
قادر می سازد تا تعیین کنند که:
با اطمینان نظارتی ، ...آیا یک  ICOیا یک ( VCارز مجازی) بر اساس
ویژگیهای خاص خود در محدوده قانونی موجود قرار میگیرد (که منعکس
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کننده قانون اتحادیه اروپا درباره این موضوع است) ،یا اگر نه ،آیا این امر
مستلزم رعایت چارچوب نظارتی جدید پیشنهاد شده توسط  MFSAاست؟!
آزمون پیشنهادی میتواند یک آزمون دو مرحلهای باشد .مرحله اول ،تعیین
میکند که آیا یک رمزارز ،یک ابزار مالی در قانون اتحادیه اروپا یا مالت
میباشد یا خیر .دومین مرحله مشخص خواهد کرد که آیا رمزارز طبق الیحه
پیشنهادی ارز مجازی ،یک دارایی است یا خیر.
 ،MFSAقانونگذار خدمات مالی موجود در الیحه ارز مجازی ،و دارای قدرت
نظارتی و تحقیقاتی خواهد بود .بدین معنی که موارد موجود در سایر قوانین
خدمات مالی کشور ،شامل اختیار تعلیق یا تجارت یک رمزارز ،تحت کنترل
آن است.
دولت همچنین یک کارگروه ویژه استراتژی بالک چین به منظور اخذ مشاوره
درمورد تکنولوژیهای دفترکل توزیعشده ،ایجاد کردهاست.
بعد از این که یکی از بزرگترین بانکهای مالت (بانک والتا) ،نقل و انتقال
رمزارزها را مسدود کرد ،دولت مالت اظهار داشت که در سیاستهای
عملیاتی بانکهای منفرد دخالت نمیکند؛ چراکه آنها برای ارزیابی بهترین
مکان هستند .بسیاری از ساکنان مالت از اقدامات بانک تعجب کردند ،به
ویژه به این دلیل که دولت مالت بزرگترین سهامدار این بانک (با داشتن
تقریبا  %25از سهام) است.
سازمان بازی و گیمینگ مالت نیز اظهار داشت که «متعهد شده است در
آیندهای نزدیک ،مجوز استفاده از رمزارزها را صادر کند .الیحه جدید بازیها
ً
اخیرا مورد توجه بوده است ،شامل ارزهای مجازی (طبق تعریف «پول و
که
یا ارزش پول») میشود.
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بانک مرکزی هلند ( )DNBاظهار داشته است که در حال مطالعه بر روی
فرصتهای استفاده از بالکچین و ارزهای مجازی است .اما اذعان کرد که
خطرات مشخصی وجود دارد و این موضوع از با موانعی همراه است .عالوه
براین ،در ژانویه سال  ،2018گزارشی را درباره رمزارزها و ICOها منتشر کرد
که در آن مشخص شده بود رمزارزها «درحال حاضر نقش پول را ایفا
نمیکنند .درواقع ،آنها حتی به سختی برای پرداخت استفاده میشوند و
مورد پذیرش جهانی ،واسطه پایدار تبادل ،واحد حساب مناسب یا حتی
روش ذخیره قابل اعتمادی نیستند .بر این اساس ،آنها هیچ مفهومی در
رابطه با سیاست پولی ندارند.
 DNBاز تصمیم اتحادیه اروپا در مورد گشترش دامنه  AMLDچهارم ،شامل
تبادالت رمزنگاری شده و صادرکنندگان کیف پول رمزنگاری شده ،حمایت
میکند .همچنین در حال بررسی این موضوع است که آیا تبدیل رمزارزها به
یورو یا دیگر ارزها و برعکس ،به عنوان صدور الکترونیکی پول یا به عنوان
ارائه یک سرویس پرداخت ،واجد صالحیت است یا خیر .بانک ملی هلند در
حال حاضر از ممنوعیت رمزارزها حمایت نمیکند.
 DNBدر یک پروژه ،صدور « »DNBcoinبرای اهدافی آزمایشی را شروع کرده
و بر بالک چین به عنوان پایهای برای یک ارز مجازی تمرکز دارد .آنها
چندین نمونه اولیه برای مطالعه در این مورد توسعه دادهاند که نرم افزار
بیتکوین ،چگونه میتواند با زیرساختهای بازار مالی تطبیق و در آنها
استفاده شود.
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سازمان بازارهای مالی هلند ()Autoriteit Financiële Markten, AFM
هشداری درباره خطرات جدی مرتبط با ICOها منتشر کردهاست .این
سازمان به افراد توصیه کردهاست که در ICOها سرمایهگذاری نکنند ،چرا که
آنها نسبت به کالهبرداری و دستکاری آسیب پذیرند و همچنین ممکن
است به گونهای ساخته شده باشد که آژانس امنیت ملی نتواند روی آنها
نظارت داشته باشد AFM .بهصورت موردی ارزیابی میکند که آیا توکنها در
یک  ICOبه عنوان اوراق بهادار یا واحد سرمایهگذاری ،آن گونه که در قانون
نظارت مالی تعریف شده ،واجد صالحیت بوده و از این رو ،قادر به اخذ به
مجوز از  AFMهستند یا خیر.
وزیر دارایی هلند ،ووپک هوکسترا ،در نامهای به پارلمان اظهار داشت که
هلند نمیخواهد تجارت رمزارزها را ممنوع کند ،اما آنها باید در سطح اروپا
یا بینالمللی قانونگذاری شوند .با این حال ،هیچگونه قانونگذاری نباید
پتانسیلهای تکنیکی را به خطر اندازد .او همچنین از اجرای قانوان ضد
پولشویی برای متولیان ارائه دهندگان کیف پول و پلتفرمهای تبادل ارز
مجازی حمایت کرد.

در تاریخ  7جوالی  ،2017بانک ملی لهستان و کمیسیون نظارت مالی این
ً
مشترکا در مورد
کشور با استناد به نوسان قیمت و خطر کالهبرداری،
سرمایهگذاری در ارزهای مجازی هشدار دادند .قانونگذاران تصریح کردند که
ارزهای مجازی پول قانونی لهستان محسوب نمیشوند .در همان زمان آنها
خاطر نشان کردند که معامله با ارزهای مجازی ،تخلف از قانون اروپا یا
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لهستان نیست .قانونگذاران معتقدند که خرید ،نگهداری و فروش ارزهای
مجازی توسط مؤسسات مالی ،مطابق با اصول مدیریت پایدار و محتاطانه
نیست و داشتن روابط پابرجا با تجار ارز مجازی میتواند خطرات قانونی و
اعتباری به همراه داشته باشد.
در  24ژانویه  ،2018نخست وزیر لهستان اظهار داشت که این کشور یا
رمزارزها را ممنوع میکند و یا مقرراتی تعریف میکند تا اطمینان حاصل کند
که به یک طرح هرمی تبدیل نمیشود.
در تاریخ  4اوریل  ،2018وزارت دارایی دستورالعملی در مورد اثرات مالیاتی
معامله با رمزارزها صادر کرد .درآمد حاصل از معامالت رمزارزها مشمول
مالیات بر درآمد با دو دسته بندی  %18و  %32است .درحالی که قانون
خرید یا فروش ارزهای دیجیتال ،انتقال حقوق مالکیت در نظر گرفته
شدهاست و منوط به پرداخت  %1از ارزش معامله است.

طبق اعالمیه بانک فدرال رزرو پرتقال ( )Banco de Portugalفعالیت صدور
و معامله ارزهای مجازی ،نه توسط بانک فدرال رزرو پرتقال و نه توسط سایر
مراجع مالی ،ملی یا اروپایی ،به ویژه توسط بانک مرکزی اروپا ،قانونگذاری
نشده و نظارت نمیشوند .این بانک خاطرنشان کرد که عدم وجود مقررات
مربوط به کار با ارزهای مجازی چنین فعالیتهایی را غیرقانونی یا ممنوع
نمیکند .با این حال ،نهادهایی که ارزهای مجازی را صادر کرده یا اقدام به
فروش آنها میکنند ،مشمول هیچ تعهدی برای مجوز یا ثبت نام در بانک
فدرال رزرو پرتقال نمیشوند .بنابراین فعالیت آنها تحت نظارت قرار ندارد.
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در تاریخ  6فوریه  ،2018بانک ملی رومانی اعالم کرد که به دلیل خطرات
اعتباری ،از هر گونه دخالت در مؤسسات اعتباری محلی در بخش رمزارز،
منصرف شدهاست .بانک هشدار اولیه خود در مارس  2015درباره خطرات
باالی از دست داندن پول سرمایهگذاری شده در رمزارزها را یادآوری کرد .به
دنبال این اعالنها ،بانکهای محلی حسابهای چندین صرافی رمزارز را
بستند.
در مارس  ،2018آژانس ملی مدی ریت مالی کشور ،اعالم کرد که درآمد حاصل
از معامالت با رمزارزها مشمول مالیات است.

در  23مارس  ،2018وزارت دارایی دستورالعملی را صادر و در آن ،درآمدهای
ناشی از رمزارزهایی که باید مشمول مالیات شوند را مشخص کرد .طبق
تعریف ،هر نوع مبادله ،همچون یک مبادله ارز مجازی با یک دارایی یا با ارز
مجازی دیگر ،باید یک انتقال مشمول مالیات در نظر گرفته شود .این
دستورالعمل میگوید که ارزهای مجازی باید به عنوان «داراییهای مالی
کوتاه مدت غیر پولی» تلقی شوند و در زمان معامله با ارزش بازار
ً
مستقیما از
قیمتگذاری می شوند .همچنین ،اسناد و مدارک رمزارزهایی که
استخراج بدست میآیند باید تا وقتی که فروخته یا معامله شوند ،موجود
باشند .پیشتر ،وزیردارایی اشاره کرده بود که معامله با رمزارزها (که
قانونگذاری نشده و ناشناس است) خطرات تروریسم و جرائم سازمان یافته
را به همراه دارد.
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در سال  ،2013بانک ملی اسلواکی اعالمیهای برای آگاه کردن عموم مردم
صادر کرد که ارزهای مجازی ،ارزهای ملی نیستند و تولید ارز غیرمجاز در
حکم یک جرم کیفری میباشد.

در تاریخ 18ژانویه  ،2018بانک اسلوونی به شهروندان هشدار داد که ارزهای
مجازی جایگزین دیجیتال اسکناس و سکه نیستند و قانونگذاری نشدهاند.
بانک توضیح داد نهادهایی که در اسلوونی ارزهای مجازی را خرید ،سپرده
گذاری یا معالمه میکنند ،به شکل نظامند قانونگذاری و نظارت نشدهاند.
بانک به شهروندان هشدار داد تا قبل از خرید ارزهای مجازی تحقیقات کنند
و آگاهی داشته باشند که امکان دارد سرمایه خود را در چنین ارزهایی از
دست بدهند .بنابه گزارشها ،به دنبال هشدار بانک ملی اسلوونی ،سایر
بانکها فروش رمزارزها از طریق دستگاههای خودپرداز را متوقف کردند.
پیشتر در  9اکتبر  ،2017هیئت بازرگانی توصیه کرد که سرمایهگذاران در
ارزهای مجازی در نظر بگیرند که آیا خطرات موجود ،مطابق با ترجیحات
شخصی و اهداف سرمایهگذاری آنهاست یا خیر! همچنین ،سرمایهگذاران
در ICOها ،باید با مبلغی سرمایهگذاری کنند که با از دست دادن آن ،در
معرض خطرات بیشتر قرار نگیرند.

کمیسیون ملی اوراق بهادار و بانک اسپانیا در فوریه  ،2018بیانیهای مشترک
در مورد استفاده از بیتکوین منتشر کردند با اشاره به این که این رمزارز،
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توسط هیچ نهاد نظارتی در اسپانیا صادر ،ثبت ،مجاز یا تایید ،نشدهاست.
بنابراین رمزارزهای خریداری شده یا نگه داشتهشده در اسپانیا  ،هیچ
ضمانتی نداشته و توسط مقررات قابل اطالق به بانکداری یا محصوالت قابل
سرمایهگذاری ،پشتیبانی نمیشود .این بیانیه با هدف هشدار به سرمایه
گذاران در مورد خطرات ذاتی ضرر یا کالهبرداری مرتبط با این نوع معامالت
بوده است.
با وجود این هشدار ،دولت تصویب قانونی مساعد نسبت به رمزارزها را در
نظر دارد ،که شامل معافیت مالیاتی به منظور جذب شرکتها در بخش
تکنولوژی بالک چین میشود.
سود حاصل از معامالت با رمزارزها طبق قانون مالیات بر درآمد افراد،
محاسبه میشود .با این حال اداره کل امور مالیاتی مقرر داشته است که
معامالت با بیتکوین از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

سوئد هیج قانونگذاری ویژهای در رابطه با رمزارزها ندارد .البته تعدادی از
نهادها ،بیانیهها ،گزارشها و احکام مقدماتی درباره اینکه چگونه رمزارزها را
تفسیر و درک کنند و چگونگی ارتباط چنین ارزهایی با قوانین سوئد ،ارائه
دادهاند.
سازمان نظارت مالی سوئد تعیین کردهاست که بیتکوین تحت مرجعیت
خودش قرار دارد ،به گونهای که معامله با بیتکوین (یعنی ارائه پایگاهی که
در آن ،بیتکوین میتوانند خریداری یا فروخته شود؛ مشابه یک بورس) یک
سرویس مالی است و از این رو ،مشمول الزامات گزارشدهی اجباری
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هستند .در سال  ،2017این سازمان گزارشی با عنوان برنامه خود در نوآوری
منتشر کرد ،که از جمله موارد آن ،به نقش خودش در رابطه با مفاهیم نوینی
همچون بیتکوین اشاره میکرد .در این گزارش ICOها به عنوان پروژههای
سرمایهگذاری و ابزار تأمین سرمایه توصیف شدهاند .این سازمان همچنین
در مورد استفاده از ICOها هشدار دادهاست؛ با اشاره به اینکه آنها
قانونگذاری نشدهاند .این نهاد به تفسیر سازمان نظارت اروپا در مورد این
که ICOها ممکن است توسط راهنمای شناساگر ،بازارها در راهنمای ابزارهای
مالی ( ،)MiFIDراهنمای مدیران صندوق سرمایهگذاری بدیل ( ،)AIFMDو
راهنمای مبارزه با پولیشویی چهارم ،قانونگذاری شوند .در گزارش سال
 2017این سازمان آمده است که از شرکتهای سوئدی که بودجه خود را از
طریق ICOها تامین نماید ،بی اطالع است.
در مارس  ،2018بانک مرکزی سوئد اعالم کرد که «بیتکوین ،پول نیست».
در این اطالعیه با ارجاع به یک گزارش مالی در مورد رمزارزها که توسط
کارکنان بانک مرکزی سوئد نوشته شدهاست ،توضیح داده شد که رمزارزها به
عنوان ارز درنظرگرفته نمیشوند .بانک مرکزی سوئد در نظر دارد یک ارز
الکترونیکی راهاندازی کند ،اما این پروژه هنوز در مرحله بررسی است.
در سال  ،2015مرجعیت امور مالیاتی سوئد ،دستورالعملی را در مورد اینکه
چه موضعی اتخاذ خواهد کرد و مالیات بیتکوینهای استخراج شده برای
سال  2014چگونه خواهد بود ،منتشر کرد .به جز شرایط خاصی که این
موارد اتفاق افتادهاست ،ارزهای مجازی استخراجشده درآمد حاصل از یک
سرگرمی و بهطور کلی معاف از مالیات در نظر گرفته میشوند .این نهاد امور
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مالیاتی تصمیمی در مورد کاربرد قانون مالیات بر درآمد ،با توجه به سود
سرمایه بالقوه حاصل از بیتکوینها ،صادر نکردهاست.
شورای امور مالیاتی سوئد حکمی مقدماتی در  2013در مورد مالیات بر
ارزش افزوده و بیتکوین صادر کرد؛ با اشاره به اینکه تجارت با بیتکوین
مشمول حکم مالیات بر ارزش افزوده سوئد نمیشود ،اما در عوض ،مشمول
مقررات سازمان نظارت مالی بوده و به عنوان یک ارز تلقی میشود .این
تصمیم توسط سازمان امور مالیاتی سوئد مورد تجدید نظر قرار گرفت .دیوان
عالی امور اجرایی سوئد اظهار کرد که بیتکوین و رمزارزهای مشابه ،مشمول
قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیشوند .این تصمیم به دنبال حکم مقدماتی
از طرف دیوان عدالت اتحادیه اروپا ارائه شد که مقرر میکند رمزارزها معاف
از مالیات هستند.
در سال  ،2014نمایندگان سازمان اجرایی سوئد به رسانهها اعالم کردند که
این سازمان ،وارسی و مصادره بیتکوینهای فروشگاهایی را شروع
کردهاست .اولین بیتکوینهای توقیفی در سال  2017به صورت آنالین به
حراج گذاشته شدند.
در واکنش به سوالی از طرف یک عضو پارلمان دولت سوئد ،به شهروندان
هشدار داده شد در استفاده از بیتکوین احتیاط کنند چون قانونگذاری
نشده و خطرناک است.
در  23ژوئیه  ،2017کمیته انضباطی استکهلم ،شرکت بیتکوین

xbt

 provider abرا به دلیل عدم انتشار گزارشهای ساالنه و تهیه دفترچه
اطالعاتی خود با دسترسی آنالین ،به پرداخت جریمهای به مبلغ یک میلیون
کرون (تقریبا  120000دالر امریکا) محکوم کرد.
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انگلستان هیچ قانونی ندارد که بهطور خاص به رمزارزهایی همچون
بیتکوین ،اتریوم ،الیتکوین و غیره اعمال شود .بنابه گزارشها رئیس بانک
انگلستان اظهار داشته است که قانونگذاری رمزارزها ضروری است:
یک راه بهتر ،قانونگذاری عناصر اکوسیستم داراییهای رمزنگاری شده برای
مبارزه با فعالیتهای غیرقانونی ،ارتقای یکپارچگی بازار و محافظت و ایمنی
و درستی نظام مالی خواهد بود.
بخش  A2قانون  1998بانکی انگلستان ،مشخص میکند که بانک انگلستان
مسئولیت محافظت و باالبردن ثبات نظام مالی بریتانیا را بر عهده دارد .بر
اساس این هدف ،بانک خطر ناشی از رمزارزها برای ثبات بازارهای مالی
بریتانیا را در نظر گرفتهاست و معین کرد که حجم بازار رمزارز در حال حاضر
به منظور ایجاد «خطر برای ثبات مالی در بریتانیا» به قدر کافی بزرگ نیست.
سایر نگرانیهای مطرح شده در مورد استفاده از رمزارزها ،شامل اطمینان
مصرف کنندگان هنگام استفاده از این شکل پرداخت ،پولشویی ،مالیات و
استفاده از چنین سیستمهای مالی برای تروریسم و جرائم دیگر میشود.
با توجه به مالیات و گمرک ،دولت اظهار داشت که رمزارزها هویتی یگانه
ً
مستقیما با سایر اشکال سرمایهگذاری و
دارند و بنابراین نمیتوانند
سازوکارهای پرداختی ،مقایسه و منطبق شوند .مالیات بر درآمد دریافت شده
از رمزارزها به «فعالیتها و طرفهای درگیر» وابسته است .مالیات بر ارزش
افزوده (تقریبا معادل مالیات فروش ایاالت متحده) فقط توسط
تامینکنندگان کاالها و خدمات فروخته شده در بریتانیا در تبادل با رمزارز،
مستلزم پرداخت است.
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قواعد مالیاتی شرکتها ،به کسب و کار با سود و زیان در صرافیها قابل
اعمال است ،که شامل رمزارزها نیز میشود .درآمد و گمرک  HMاظهار داشت
که «برای رسیدگی به مالیات ارزهای مجازی ،قواعد عمومی در مورد تبادالت
خارجی و روابط استقراض و وام اعمال میشود .ما در این مرحله هیچ نیازی
به در نظر گرفتن قواعد سفارشی مشخص شده نداریم ».هر شرکتی که وارد
معامالتی رمزارزها میشود ،به همان شیوۀ رایج با آنها برخورد میشود و
ً
نتیجتا ،همه سود حاصل از این معامالت مشمول مالیات خواهد شد.
برای کسب و کارهایی که بهصورت قانونی و سازمان یافته ثبت نشدهاند،
مالیات بر درآمد برای سود و زیانی قابل پرداخت است که میتواند به
معامالت رمزارز منسوب شود .بریتانیا همچنین از درآمدهای حاصل از
معامالتی مالیات میگیرد که به آنها ،پس از معامله با رمزارزها ،سود تعلق
گرفته است .این سودها در قانون "مالیات بر سود سرمایه" قرار می گیرند و
این مالیات برای هر سودی مستلزم پرداخت است که شامل رمزارزها نیز
میشود.
.
در تاریخ  13ژوئیه  ،2017بانک آلبانی اعالم کرد که چارچوب قانونی و
نظارتی برای اجرای عملیات مرتبط با رمزارزها در آلبانی در نظر ندارد و
کاربران در معرض خطر هستند .بانک اظهار داشت که به دلیل درجه باالی
ناشناس بودن ،معامالت با چنین ارزهایی ممکن است در جهت فعالیتهای
مجرمانه ،شامل پولشویی ،تأمین مالی تروریسم یا قاچاق کاال به کار گرفته
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شوند .این بانک از عموم مردم آلبانی خواست اگاه باشند و مسئولیت
رسیدگی به پس اندازها یا نقدینگی آنها را به عهده گیرند ،در حالی که
ذینعان ملی و بینالمللی برای تنظیم و نظارت کافی بر رمزارز ،بهطور جدی
فعالیت میکنند.

در  1مارس  ،2018دولت ارمنستان سندی را منتشر کرد که بیان میکند
تصویب قانونی پیشنهادی درمورد رمزرارزها معقول نیست با توجه به اینکه
اکثریت کشورهای پیشتاز از مردم خواستهاند تا از فعالیت با رمزارزها
خودداری کنند .این سند در واکنش به پیشنویس قانونی درمورد توسعه
تکنولوژیهای دیجیتال معرفیشده توسط یک حزب سیاسی مخالف تهیه
شده بود ،که آزادسازی فعالیتهای استخراج و معافیت از پرداخت مالیات
آنها تا پایان سال  2023را ،فراهم میکرد.

در  12فوریه  ،2018رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی آذربایجان ،المان
رستاموف ،اظهار داشت که رمزارز ابزا ری بسیار بیثبات است و از مردم
خواست در برخورد با رمزارزها محتاطتر باشند .او اوایل ژانویه گزارش کرد که
کارگروهی برای توسعه یک پیشنویس قانونی برای تنظیم تجارت رمزارزها
به کار گرفته شدهاست.
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در بالروس فرمان ریاست جمهوری درمورد توسعه اقتصاد دیجیتال در 28
مارس  2018به اجرا در آمد .این فرمان ،خرید ،فروش ،مبادله و استخراج
رمزارز را میسر میکند .بیشتر مقررات مالیاتی و ارزی در این فرمان فقط به
اشخاص حقوقی تعمیم مییابد که در ناحیۀ پارک تکنولوژیهای پیشرفته
(یک منطقه اقتصادی ویژه) فعالیت میکنند .با این حال افراد مجاز به
استخراج ،تملک توکنها ،و مبادله ،خرید ،اهدا ،واگذاری و سایر فعالیتهای
مرتبط با رمزارزها هستند .درآمد حاصل از استخراج و عملیات با رمزارزها تا
سال  2023معاف از مالیات هستند .این فرمان همچنین امکان ایجار
اپراتورهای  ICOدر پارک تکنولوژیهای پیشرفته را فراهم میکند .این پارک
همچنین میزبان فعاالن بخش تبادالت ارز و استخراج خواهد بود.
در این فرمان قواعدی برای عملیات اپراتورهای  ICOو تبادل رمزارزها ایجاد
شده است؛ این حوزهها به شکل خودتنظیم ،باقی خواهند ماند .تبدیل رمزارز
به پول فیات باید توسط بانک ملی تصویب شده باشد .با اپراتورهای
مبادالت رمزارز ،به عنوان ارائه دهنده خدمات با ریسک باال ،شبیه به
اپراتورهای بخت آزمایی (التاری) و کازینوها برخورد خواهد شد.
مشاغل مستقر در پارک معاف از مالیاتاند و فقط  %1از گردش مالی خود را
به دولت میپردازند .این ترتیبات توسط دولت تا اخر  2049تضمین
شدهاست .حداقل سرمایه مورد نیاز  1میلیون روبل بالروس (تقریبا معادل
 505000دالر امریکا) برای اخذ اپراتوری یک پلتفرم رمزارز و  200000روبل
(تقریبا 101000دالر امریکا) برای اخذ مجوز صرافی رمزارز میباشد.
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در  9ژانویه  ،2018بانک مرکزی بوسنی و هرزگوین اعالم کرد که مارک قابل
تبدیل (ارز بوسنی و هرزگوین) تنها ابزار قانونی پرداخت در کشور است ،و
امکان تبادل بیتکوین و دیگر رمزارزها با مارک ،وجود ندارد .در همین زمان،
بانک اظهار داشت که هیچ برنامهای برای محدود کردن یا جلوگیری از خرید
و تجارت با ارزهای مجازی ،وجود ندارد.

در تاریخ  20دسامبر  ،2017بانک مرکزی گرجستان تأیید کرد که رمزارزها
پول قانونی در گرجستان محسوب نشده و توسط قوانین گرجستان تنظیم
نشدهاند .بانک از شهروندان خواست در برخورد با رمزارزها احتیاط کنند.

ً
اخیرا مقررات حاکم بر تکنولوژیهای دفترکل توزیعشده را
دولت جبلالطارق
معرفی کردهاست و در حال حاضر در حال معرفی پیشنویس قانون در مورد
عرضه اولیه سکه میباشد .همچنین در حال بررسی چارچوب نظارتی
بیشتری است که به خرید یا تبلیغ توکنها برای تکمیل مقررات DLT
میپردازد.
دولت جبلالطارق در تاریخ  12اکتبر  ،2017مقررات سال  2017خدمات
مالی (ارائه دهندگان تکنولوژیهای دفترکل توزیعشده) را طبق قانون
خدمات مالی (خدمات سرمایهگذاری و سپردهگذاری) معرفی کرد .این
مقررات در  1ژانویه  2018الزم اجرا شدهاند .این چارچوب نظارتی،
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شرکتهایی را پوشش میدهد که در جبلالطارق فعالیت میکنند و یا مرتبط
با آن هستند و خدمات  DLTکه در قانون خدمات مالی به عنوان «عمل
کردن مبتنی بر روش تجارت ،در جبل الطارق یا از طریق آن ،استفاده از
تکنولوژی دفترکل توزیعشده برای ذخیره یا انتقال ارزش متعلق به دیگران»
تعریف شدهاست را ،ارائه میدهند .این مقررات ،چنین شرکتهایی را
موظف به اخذ مجوز از کمیسیون خدمات مالی جبلالطارق میکند.
دارندگان مجوز  DLTهمچنین ملزم به پرداخت هزینه ساالنه هستند ،که در
یک نرخ ثابت  10000پوند (تقریبا  14000دالر آمریکا) باید پرداخت شود،
اگرچه هزینه اضافی تا  20000پوند (تقریبا  28000دالر آمریکا) «بسته به
پیچیدگی روش ارائه دهنده  »DLTباال میرود .شرکتهایی که در حال حاضر
طبق قوانین مالی موجود در جبل الطارق مجاز هستند و از  DLTبرای بهبود
نظارت خود استفاده میکنند ،به کسب مجوز جداگانه طبق چارچوب DLT
نیاز نخواهند داشت ،مگر اینکه این فعالیتها در حال حاضر در حوزهای که
مجوز آن را دارند ،قرار نگیرند ....با این حال اگر آنها به عنوان یک بانک
مجوز بگیرند ،اما قصد ارائه کیف پول و یا خدمات ارز مجازی داشته باشند،
به کسب مجوز جداگانه طبق  DLTنیاز خواهند داشت.
ارائه دهندگان  DLTباید از الزامات جبلالطارق در مورد ضد پولشویی و
مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین هر حوزه قضایی که در آن نیز
فعالیت میکنند ،تبعیت کنند.
طبق مقررات ،تدارک خدمات  DLTبدون مجوز تخلف است و متخلف ،با
جریمه حداقل  10000پوند (تقریبا  14000دالر آمریکا) مجازات خواهد شد.
دولت جبلالطارق ادعا میکند که کمیسیون خدمات مالی این کشور ،اولین
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قانونگذار برای معرفی یک چارچوب تنظیمکننده در مورد تکنولوژیهای
دفترکل توزیعشده است .هدف از معرفی این قانون ،محافظت از
مصرفکنندگان و اعتبار جبلالطارق به عنوان یک محیط امن نظارت شده
برای شرکتهایی است که از  DLTاستفاده میکنند ،و جبل الطارق را موفق
به استفاده و رشد از تکنولوژی مالی جدید میسازد.
دولت جبلالطارق نسبت به استفاده از داراییهای دیجیتال بهصورت توکن و
رمزارز ارائه شده توسط شرکتها ،به منظور افزایش سرمایه و دور زدن
فرآیندهای افزایش سرمایه مرسوم و قانونگذاری شده ،ابراز نگرانی
کردهاست .دولت جبلالطارق در حال حاضر مشغول تدویل قانونی در مورد
ً
«اساسا آنها که با استفاده از  DLTایجاد و
استفاده از توکنها میباشد.
معامله شدهاند» که هم ردیف با مقررات  DLTخواهد بود و انتظار میرود
قبل از سه ماهه دوم سال  2018به صورت یک الیحه ارائه شود.

گرنزی یک سلطنت وابسته به بریتانیا است و دارای حوزهای قضایی با
مالیات پایین و یک بخش بزرگ مالی است .در سال  ،2014کمیسیون
خدمات مالی گرنزی ،که مسئول نظارت و تنظیم مجوزها برای بخشهای
بانکداری ،امور سپردهگذاری ،بیمه و سرمایهگذاری است ،در بیانیهای اعالم
کرد که کمیسیون رویکردی احتیاطی نسبت به «ارزهای مجازی» اتخاذ
میکند و ممکن است درخواست ثبت نام در کسب و کارهای خدمات مالی
مرتبط با ارز مجازی را رد کند .به ویژه ،کمیسیون سیاست تشویق نوآوری را
در پیش گرفتهاست .ارزهای مجازی ،حوزه نوآوری هستند و علیرغم
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تشخیص این امر که در حال حاضر خطرات قابل توجهی مربوط به آنها
وجود دارد ،کمیسیون از نزدیک به نظارت آن ادامه میدهد .با توجه به این
خطرات ،کمیسیون رویکردی محتاط اتخاذ خواهد کرد و درخواست ثبت نام
در کسب و کارهای خدمات مالی که از رمزارزها استفاده میکنند را رد
ً
مرتبا بازبینی
میکند .با این حال ،این رویکرد با توجه به تحوالت بینالمللی
خواهد شد.
در سال  ،2015در گزارشی که توسط دولت گرنزی تهیه شد ،اظهار شد که
مشکل اصلی برای رمزارزها ،دشواری در منطبق شدن آنها با استاندارهای
ضدپولشویی بینالمللی است .سه سال پس از صدور اولین بیانیه در 27
فوریه  ،2018کمیسیون خدمات مالی گرنزی بیانیه دیگری منتشر کرد که
معتقد است «خطرات قابل توجهای در استفاده از ارزهای مجازی یا رمزنگاری
شده به ویژه برای مشتریان جزئی» وجود دارد .با این وجود ما درک میکنیم
که سرمایه گذاران حرفیهای با میلی باال برای خطر کردن ،ممکن است
خواستار سرمایهگذاری در این بخش درحال توسعه باشند.
کمیسیون خدمات مالی اظهار داشت که صالحیت هرگونه درخواست را در
مقایسه با معیارهای استفاده شده برای انواع دارایی یا ساختارها تعیین
خواهد کرد ،زیرا رمزارزها میتوانند از چند طریق با قوانین نظارتی کشورها
برخورد متقابل داشته باشند .متقاضیان باید نشان دهند که چگونه قوانین و
قواعد مبارزه با جرائم مالی و تأمین مالی تروریسم را با توجه ویژه به تعیین
هویت سرمایهگذاران و صاحبان ذینفع ،رعایت خواهند کرد .کمیسیون اظهار
داشته است که در تأیید تقاضاها برای عرضه اولیه سکه ،احتیاط خواهد کرد،
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چرا که به دلیل خطر کاله برداری و پولشویی ،بعدا میتوانند در بازار ثانویه
معامله شوند.

قانونی بودن رمزارزها در ایسلند واضح نیست .در سال  ،2014بانک مرکزی
ایسلند ،از راهاندازی رمزارز  Auroracoinایسلند خبر داد .این بانک اعالم کرد
که بیتکوین یک ارز به رسمیت شناخته شده نیست و حتی اگر هم باشد،
خرید بیتکوین همچنان غیرقانونی خواهد بود ،چرا که چنین خریدهایی
محدودیتهای معامالت خارجی را نقض میکنند .قانون مبادالت خارجی
ایسلند مشخص کردهاست که ارز ایسلند نمیتواند کشور را ترک کند و خرید
یک رمزارز مستقر در خارج از کشور ،این قانون را نقض میکند.
با این حال از آن زمان ،ایسلند سختگیری قوانین تبادل خارجی و کنترل
دارایی ها را کاهش داده و اکنون اجازه معامالت کرونای ایسلند را در خارج
از کشور میدهد .با این حال ،به گفته بانک مرکزی ایسلند ،محدودیت در
داراییهای به اصطالح برون مرزی کرونا ،و الزامات ذخیره ویژه برای سرمایه
گذاریهای مشخص شده در رابطه با ورودیهای جدید ارز خارجی ،به قوت
خود باقی خواهد ماند .برای مثال هنوز وقتی که یک ارز خارجی به ایسلند
وارد میشود ،الزاماتی برای اطالعرسانی به بانک مرکزی وجود دارد.
محدودیتها همچنان بر:
-1دادوستدهای فرعی برای اهداف مصون سازی
 -2معامالت ارزی خارجی که بین ساکنین و افراد غیر مقیم بدون واسطه یک
مسئول مالی انجام شده است
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 -3در موارد خاص ،اعطای وام با اعتبار خارجی توسط ساکنین به افراد غیر
مقیم به قوت خود باقی خواهند ماند.
تجارت و سرمایهگذاری در رمزارزها توسط این مقررات محدود خواهد شد .با
این حال ،فقط به دلیل اینکه معامالت فرامرزی با کرونای ایسلند مجاز
است ،معامالت بیتکوین محدود نشدهاند.
بانک مرکزی ایسلند در مورد اینکه آیا معامالت رمزارز ،معامالت «انجام شده
بین ساکنین و غیرساکنین بدون وساطت یک مسئول مالی» هستند یا خیر،
اظهار نظر نمیکند.
سازمان امور مالیاتی ایسلند ،دستورالعملهایی برای اخذ مالیاتهای درآمدی
برای سال  2017صادر کرد .طبق این دستورالعملها ،بیتکوین در بخش
( ”Aðrar eignir áður ótaldar“ ،4.4سایر داراییها) قرار میگیرد .ارزش
موجودیهای رمزارز ،بر اساس نرخ تبادل غالب در  31دسامبر سال مالیاتی
میباشد.
طبق گزارشها ،اعضای پارلمان تصویب قانونی را در نظر دارند که از
شرکتهای استخراج رمزارز ایسلند ،بر اساس استفادهشان از منابع طبیعی
(الکتریسیته) مالیات اخذ کنند.

جزیره مان یک پادشاهی وابسته به انگلستان است و دارای مالیات پایین،
همراه با یک صنعت شرطبندی آنالین قوی و بخش مالی رو به رشد است.
در برخی گزارشها که به «بیتکوین ایسلند» ارجاع شده است ،بسیاری از
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موسسات در سرتاسر جزیره پیشاپیش بیتکوین را به عنوان ابزار پرداخت
در کنار ارز ملیشان می پذیرند.
جزیره مان یکی از اولین تصویبکنندگان قانون رمزارزها در حوزه قضایی
خود بود .قانون اقدامات علیه جرائم  2008در سال  2015اصالح شد که از
تجارت ارزهای مجازی در بخش قانونگذاری شده ،به عنوان یک «تجارت
برگزیده شده» یاد میشود .به خصوص آن دسته از ارزهایی که در صدور،
انتقال ،تامین امنیت یا ذخیره سازی ،اداره ،مدیریت ،وام ،خرید ،فروش،
تبادل یا تجارت یا معامله ارزهای مجازی قابل تبدیل ،شامل رمزارزها یا
موارد مشابه هستند ،که توسط اشخاص به عنوان یک وسیله پرداختی برای
هزینه کاالها پذیرفته شدهاست.
این تصحیح ،مشاغل نقل شدهای که با این فعالیتها درگیرند (شامل آنهایی
که خواستار عرضه اولیه سکه ( )ICOدر محدوده قوانین ضد پولشویی و ملزم
به جمعآوری اطالعات شناسایی ،شناخت مالک واقعی هر ارز ،و ثبت اسناد و
گزارش برای معامالت مشتری هستند) را ،مشخص میکند .این مشاغل
تحت نظارت سازمان خدمات مالی جزیره مان ،به منظور کسب اطمینان از
رعایت این قوانین قرار دارد.
جزیره مان بین چهار نوع متفاوت از ارزهای آنالین ،تمایز قائل میشود:
ارز دیجیتال به هر نوع نماینده الکترونیکی یک ارز فیات اشاره دارد و این
میتواند شامل نماینده ارز مجازی باشد.
ارز مجازی یک دارایی محدودتر و نماینده دیجیتال ارزشی است که میتواند
بهصورت دیجیتال تجارت شود .ماهیت ارز مجازی به این معنی است که
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نیاز ندارد بهصورت مرکزی کنترل شده یا اداره شود .ارز مجازی میتواند قابل
تبدیل یا غیرقابل تبدیل باشد.
ارزهای مجازی قابل تبدیل ،که شامل ارزهای رمزنگاری شده میشود،
میتوانند به یک ارز فیات تبدیل شوند؛ خواه بهصورت مستقیم و خواه از
طریق یک صرافی .برای تبدیل یک ارز ،نیازی به تعیین نرخ یا یک معیار
تعیین شده نیست ،بلکه صرفا یک بازار وجود دارد و حقوق مالکیت را
میتوان از یک شخص به دیگری انتقال داد.
ارز مجازی غیرقابل تبدیل ،پس از خرید ،نمیتواند به شخص دیگری منتقل
ً
مستقیما و چه از طریق
شود و یا برای ارز فیات پرداخت و بازخرید شود؛ چه
صرافی( .توجه داشته باشید که تعریف جدول  4تا ( POCAقانون مبارزه با
جرائم) ،به مشاغل ارز غیرقابل تبدیل تعمیم نمییابد).
قانون سال  2015در مورد مشاغل ،مقرر میدارد که مشاغل ارز مجازی
مشاغلی تعیین شده هستند .چنین مشاغلی نیاز به ثبت نام و نظارت
سازمان خدمات مالی جزیره مان دارند .مشاغل مرتبط با ارز مجازی در این
قانون به این عنوان تعریف شدهاند:
شغل صدور ،ارسال ،انتقال ،ارائه حضانت یا ذخیره سازی ایمن ،رسیدگی،
مدیریت ،خرید ،فروش ،قرض دادن ،تبادل یا در غیر این صورت ،معامله و
واسطهگری ارزهای مجازی قابل انتقال ،شامل رمزارزها یا موارد مشابه ،که
توسط اشخاص به عنوان ابزار پرداختی برای هزینه کاالها یا خدمات ،و یا با
هدف ذخیره سرمایه ،پذیرفته شدهاست.
مشاغل ثبت شده تحت این قانون موظفند سود ساالنه خود را ارائه دهند
که انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی را نشان میدهد .به گفته بلومبرگ،
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ثبت شرکتهایی مرتبط با رمزارزها که در جزیره فعالیت کرده و از تکنولوژی
بالکچین برای ذخیره داده استفاده کردهاند ،جزیره مان را به اولین دولت
استفاده کننده از این نوع تکنولوژی ،برای ذخیره دادههای رسمی تبدیل
میکند.
در مورد ICOها FSA ،اظهار داشته است که اگر ارائه دهنده توکنهای ICO
هیچ سودی غیر از خود توکن برای خریدار نداشته باشند ،رد صالحیت
خواهد شد؛ زیرا چنین ویژگیهایی معموال توسط  FSAبه عنوان یک خطر
نامعقول باال در نظر گرفته شدهاند که افزایش پول حاصل از ICOها میتواند
برای اهداف غیرقابل پیشبینی و غیرقانونی استفاده شود .به همین خاطر،
 FSAاز ثبت این نوع از شرکتها امتناع می ورزد.
جزیره مان اخیرا قوانین شرطبندی آنالین خودش را اصالح کرد تا اپراتورها
بتوانند ارزهای مجازی را بپذیرند.

جرزی یک پادشاهی وابسته به انگلستان ،یک حوزه قضایی با مالیات پایین
همراه با یک بخش مالی عظیم است .این حوزه قضایی پیشنهادی را در
مورد قانونگذاری رمزارزها در  2015منتشر کرد ،با ذکر این نکته که «ایجاد
یک چارچوب کاری مساعد که نوآوری ،مشاغل و رشد را ،هم در بخش
خدمات مالی و هم در بخش های دیجیتال تشویق نماید ،یک اولیت برای
دولت جرزی است» .پاسخ اکثریت به این پیشنهاد این بود که رمزارزها باید
فقط به حدی قانونگذاری شوند که از انطباق آنها با قوانین مبارزه با
پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم اطمینان حاصل شود .دولت جرزی
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«برخورد دقیق و کامال منطقی» با رمزارز ها را رد کرد ،چراکه صدور چنین
مقرراتی را بسیار زود در نظر گرفته بود با توجه به اینکه رمزارزها در مراحل
اولیه توسعه هستند و انجام این کار میتواند بسیار سنگین باشد ،و توسعه
و نواوری را محدود کند.
نتیجه این مشاوره ،صدور یک سند توسط وزیر ارشد بخش با توضیح موضع
سیاسی جرزی در مورد قانونگذاری رمزارزها بود .بر اساس این سند:
در نهایت ،هدف این سیاست تقویت بیشتر پیشنهاد جرزی به عنوان یک
حوزه قضایی در زمینه تکنولوژیهای مالی پیشرو و طرح کلی کمیته جرزی
برای ایجاد محیطی است که اعتمادبنفس و نوآوری در بخش دیجیتال را
تشویق نماید ضمن حفاظت از جزیره نسبت به خطرات باالی پولشویی و
تأمین مالی تروریسم که توسط ارزهای مجازی در شکل فعلی آنها بوجود
میآیند.
قوانین مبارزه با پولشویی و قوانین ضد تأمین مالی تروریسم جرزی ،از طریق
اقداماتی پوشش داده میشود که از  26سپتامبر  2016الزام آور شدهاند.
ارزهای مجازی در قانون اقدامات علیه جرائم ،به عنوان یک ارز تعریف شده
است ،بنابراین این امکان بوجود میآید تا در چارچوب نظارت فعلی قرار
گیرد و توسط کمیسیون خدمات مالی جرسی قانونگذاری شود.
بهطورخاص ،این قانون «ارز مجازی» را به شکل یک ارز واقعی تعریف
میکند که( :ضمن اینکه خودش توسط هیچ حوزه قضایی صادر نشده یا
پول قانونی نیست)
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 به عنوان یک واسطه تبادل عمل میکند قادر است به صورت دیجیتالی برای پول در هر شکلی تبادل شود.اصطالح «تبادل ارز مجازی» در این قانون به عنوان «تبادل ارز مجازی با پول
در هر شکلی یا برعکس» تعریف شده است .با این توضیح که «مرجع ارائه
دهنده یک سرویس به شخص ثالث ،نباید یک ارائه دهنده شرکتی که
سرویس را به یک شرکت مرتبط میدهد ،شامل شود».
ارزهای مجازی همچنین در محدوده حکم  2008پولشویی (جرزی) قرار می
گیرند ،که مستلزم فعالیت افراد در یک «کسب و کار خدمات پولی» و نام
نویسی در کمیسیون خدمات مالی جرزی ،و انطباق با قوانین ضد پولشویی
حوزه قضایی و قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم است؛ اگر گردش مالی
بیشتر از  150000پوند (تقریبا 210000دالر امریکا) داشته باشند .با توجه
به معافیتهای خاص ،چنین قوانینی برای اتخاذ ،به سیاستها و رویههایی
برای جلوگیری و شناسایی پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیاز دارند و
تعیین یک مامور گزارشگر ،به همراه حصول اطمینان از این امر که ثبت
معیارهای ارزیابی دقیق مشتری و دارنده ،برای معامالت یکطرفه بیشتر از
 1000یورو (تقریبا  1220دالر آمریکا) ،اجرا شده است.
مشاغلی که تجارت کاال انجام میدهند و مبالغ  15000یورو (تقریبا 18500
دالر آمریکا) به باال به شکل رمزارز دریافت میکنند ،طبق قانون  1999اقدام
علیه جرائم ،به عنوان «معاملهگران ارزش باال» دسته بندی میشوند.
در زمان این مشاوره ،دولت قانونگذاری دفترکل توزیعشده و تکنولوژی
بالکچین را بررسی کردهاست ،اما این حوزه برای قانونگذاری مؤثر ،با
سرعت زیادی در حال تحول است .دولت تصمیم گرفت این حوزه را برای
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توسعه و بررسی قانونگذاری در آینده بهطور جدی تحت نظارت داشته
باشد.

بانک مرکزی کوزوو چندین مرتبه درباره استفاده از رمزارزها هشدار
دادهاست .در اواخر  31ژانویه  ،2018به افراد یادآوری میکند که پول
مجازی به عنوان پول قانونی به رسمیت شناخته نمیشود و سرمایهگذاری در
رمزارز میتواند منجر به ضرر های مالی شود .بانک مرکزی همچنین به
غیرقابل اعتماد بودن پلتفرمهای مجازی برای تجارت در رمزارزها و آسیب
پذیری نسبت به سرقت سایبری اشاره کرد .بانک اظهار داشته که در حال
بررسی توصیههای پیشنهادی در سطح بینالمللی برای محدود کردن
استفاده ناشناس از رمزارزها و تصویب قواعدی برای مبارزه با پولشویی و
تأمین مالی تروریسم از طریق چنین ارزهایی است.
در تاریخ  27فوریه  ،2018بانک اعالم کرد که یک گروه مشاوره دائمی برای
ارزیابی و پرداختن به چالشهای نظارتی مربوط به پولهای مجازی تاسیس
میکند.

لیختناشتاین «ارزهای مجازی» را در اصالحیه قوانین خود ،گنجانده است.
تعهدات تدوین شده مربوط به نظارت دقیق در این قانون ،به مبارزه با
پولشویی ،جرائم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم کمک میکند و به
ارائه دهندگان خدمات مبادله اعمال میشود .یک «صرافی» به عنوان «هر
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شخص حقیقی و حقوقی که شامل فعالیتهایی از قبیل تبادل پول قانونی با
نرخ بورس رسمی یا ارزهای مجازی با پول قانونی و برعکس میشود»،
تع ریف شده است« .ارزهای مجازی» به عنوان «واحدهای پولی دیجیتال
تعریف شدهاند ،که می توانند برای خرید کاالها یا خدمات یا حفظ ارزش ،به
پول قانونی تبدیل شوند و بدین ترتیب عمکرد پول قانونی را به خود
میگیرند».
سازمان بازار مالی لیختناشتاین ( )FMAبرگه گزارشی درباره ارزهای مجازی
مثل بیتکوین منتشر کردهاست .این سازمان اظهار داشت که ارزهای
مجازی بهطورکلی به عنوان «نماینده دیجیتال یک ارزش (معادل پول نقد)
تعریف شدهاند که نه توسط بانک مرکزی و نه یک سازمان عمومی صادر
نشده» و ارز فیات (پول قانونی) را نیستند .با این حال ،اشاره شدهاست که
ارزهای مجازی زمانی که به عنوان یک وسیله پرداختی استفاده شده یا در
بورس معامله میشوند ،مشابه ارزهای فیات هستند .تولید و استفاده از
ارزهای مجازی به عنوان یک وسیله پرداختی در حال حاضر مشمول هیچ
گونه اخذ مجوز نیستند .با این حال  FMAاظهار میکند که بسته به طراحی
خاص مدل تجاری ،الزامات صدور مجوز ممکن است اعمال شود .مدلهای
تجاری بهصورت موردی تشخیص داده میشوند .بهطور خاص ،الزاماتی طبق
قانون ممکن است اعمال شود.
 FMAهمچنین گزارشی درباره ICOها صادر کردهاست .بسته به طراحی
خاص و عملکرد توکنها ،اگر مشخصات اوراق سهام قابل دادوستد یا دیگر
سرمایهگذاری ها را داشته باشند ،ممکن است به عنوان ابزار مالی تلقی
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شوند .فعالیتهای مرتبط با سرمایهگذاریهای مالی مشمول صدور مجوز
توسط  FMAهستندICO ،FMA .ها را به صورت موردی ارزیابی خواهد کرد.

در تاریخ  28سپتامبر  ،2016بانک ملی مقدونیه نسبت به رمزارزها بیانیهای
صادر کرد .بانک به ساکنان مقدونیه یادآوری کرد که با استثناهای مشخص،
مجاز به داشتن حسابهای بانکی یا اوراق بهادار خارجی نیستند و بنابراین،
سرمایهگذاری توسط ساکنان در رمزارزها نیز مجاز نمیباشد .بانک همچنین
بر احتمال ضرر مالی در سرمایهگذاریهای رمزارز بدلیل کاهش قیمت،
سرقت ،عملکرد ضعیف صرافیهای رمزارز و پیوندهای احتمالی با
فعالیتهای جنایی ،تاکید کرد.
مولداوی
در تاریخ  15فوریه  ،2018بانک ملی مولداوی بیانیهای صادر کرد که به مردم
توصیه میکرد نسبت به تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری در ارزهای
رمزنگاریشده محتاطتر باشند .چراکه با توجه به مشخصات فنی رمزارزها،
نوسانات باالی آنها و غیاب هر گونه قانونگذاری ،سرمایه آنها در خطر
است.
در ترانسنیستریا (قلمرو جدا شده مولداوی) پیشنهادی در  31ژانویه 2018
برای قانونی کردن فعالیتهای استخراج تصویب شد .این قانون ،منطقه
اقتصادی آزاد برای اهداف استخراج را فراهم میکند .مقامات این جمهوری
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خودخوانده وعده معافیت از مالیات ،واردات و صادرات بدون عوارض
تجهیزات استخراج و کمک به تأمین انرژی را داده اند.

در نوامبر  ،2014بانک مرکزی مونته نگرو بیانیهای صادر کرد و اظهار داشت
که افراد ممکن است در معرض خطرات بیتکوینهایی که مالک آنها
هستند قرار گیرند ،چراکه ارزهای مجازی پول قانونی در مونته نگرو محسوب
نمیشوند.

سازمان نظارت ملی نروژ درمورد رمزارزها در  2013و  2018بیانیه صادر کرد.
این سازمان همچنین در خصوص عرضه اولیه سکه هشدار داد .هر دو
هشدار از هشدارهای سازمان نظارت اروپا  ESMAنشئت میگیرند.
بانک مرکزی نروژ رمزارزها را به رسمیت نمیشناسد ،اما همچنین کارکنانش
را از داشتن یا سرمایهگذاری کردن در آنها طبق دستورالعملهای اخالقی از
 23نوامبر  ،2012منع نمیکند.
سازمان مالیاتی نروژ بیانیهای اصولی صادر کرد که حداقل برای اهداف
مالیاتی ،با بیتکوین به عنوان دارایی سرمایه برخورد خواهد کرد .قانون
دارایی سرمایه ،احتمال ضررها و مالیات را کاهش میدهد .اگرچه ارزهای
مسافرتی از مالیات سود سرمایه معافند ،اما ارزهای مجازی به عنوان ارز
مسافرتی به رسمیت شناخته نمیشوند.
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مطابق با قانون مالیات بر درآمد نروژ ،کلیه ساکنان نروژی موظفند درآمد
مشمول مالیات را گزارش دهند (شامل درآمدهای حاصل از سود
سرمایههایی مانند رمزارزها) .درآمد حاصل از رمزارزها باید به عنوان «درآمد
دیگر» ثبت شود.
فروش رمزارزها معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند .در بیانیه 2013
سازمان مالیاتی نروژ معین شده که فروش بیتکوین توسط یک واسطه
تجاری ،مشمول  %25مالیات بر ارزش افزوده  VATاست؛ از این جهت که
تجارت با بیتکوین دریک وبسایت ،یک موضوع خدمات الکترونیکی برای
مالیات بر ارزش افزوده است و یک سرویس مالی معاف از مالیات نیست .با
این حال ،در  2015دیوان عدالت اداری اتحادیه اروپا حکم کرد که رمزارزها
معاف از  VATهستند .این باعث شده که نروژ فرایندی را شروع کند که به
موجب آن ،دپارتمان مالی روشی را تعیین کند که باید با بیتکوین (و دیگر
رمزارزها) در رابطه با  VATبرخورد شود .دستورالعمل نهایی صادره در سال
 2017مقرر میکند که فروش رمزارزها معاف از مالیات است.

پیشنویس قانون داراییهای مالی دیجیتال در تاریخ  20ژانویه 2018
توسط وزارت دارایی منتشر و در  20مارس  2018در  State Dumaمعرفی
شد .این الیحه «استخراج» را به عنوان فعالیتهایی با هدف ایجاد رمزارزها
و دریافت درآمد به شکل رمزارز معرفی میکند .استخراج به عنوان یک
فعالیت کارآفرینانه مشمول مالیات است درصورتی که استخراج کننده از
حدود مصرف انرژی که توسط دولت مقرر داشته شده ،تجاوز نکند .در مورد
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عرضه اولیه سکه ( ،)ICOفقط سرمایه گذاران واجد شرایط مجاز به شرکت در
آنها هستند؛ به جز مواردی که توسط بانک مرکزی مشخص شده باشند.
توکنها و سکهها در این الیحه به عنوان دارایی طبقهبندی شده و به عنوان
پول قانونی در نظر گرفته نمیشوند .این الیحه تبادل رمزارزها به روبل یا
ارزهای خارجی را مجاز نکردهاست .تبادل توکنها با روبل یا ارز خارجی فقط
از طریق اپراتورهای دارای مجوز ،امکان پذیر است .این الیحه همچنین
تعریفی از «قرارداد هوشمند» ارائه میدهد.
وزارت مخابرات و ارتباطات جمعی ،برداشت خود را از پیشنویس قانون
داراییهای مالی دیجیتال ارائه داده است .این وزارت معرفی اصطالح
«استخراج صنعتی» ،ثبت نام استخراج کنندگان در اداره مالیات ،و تنظیم
استلزامات برای مصرف انرژی را پیشنهاد میکند .همچنین معافیت استخراج
کنندگان از مالیات برای یک دوره دوساله به منظور ترغیب فعالیتشان
مطرح شد .پیش از این ،وزارت ایجاد یک پلتفرم تبادل ویژه برای استخراج
کنندگان به منظور اطمینان از شفافیت تبادل رمزارز را پیشنهاد کرده بود.
بهطور جداگانه ،اصالحاتی در قانونی مدنی برای حفاظت از حقوق مالکان
سکه و توکنهای رمزارز معرفی شد .این سند «پول دیجیتال» و «حقوق
دیجیتال» را معرفی میکند ،و حمایت قضایی آنها را فراهم می نماید.
انتظار میرود که این چارچوب قانونی برای تنظیم رمزارزها تا  1ژانویه ،2018
پس از اینکه قواعد مربوط به مالیات عملیات رمزارز معرفی شدند ،تصویب
شود.
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بانک ملی صربستان دو اطالعیه ارائه داده است؛ یکی در  2اکتبر  2014و
دیگری در  4مه  .2016در این اطالعیهها ،اظهار شد کسانی که در بیتکوین
سرمایهگذاری میکنند یا در هر فعالیتی که با ارزهای مجازی مرتبط است
شرکت میکنند ،باید مسئولیت همه خطرات مالی و مربوط به عدم مطابقت
با مقررات حاکم بر عملیات تبادل خارجی ،مالیات ،تجارت و غیره را خودشان
به عهده گیرند .این بانک توضیح داد که بیتکوین پول قانونی در صربستان
محسوب نشده و نمیتواند توسط بانک یا صرافیهای مجاز خرید و فروش
شود .این بانک اظهار داشت که موضوع مهم ،استفاده از ارز مجازی برای
بدست آوردن سایر کاالها و خدمات است و میافزاید که طبق قانون،
نمایش قیمت باید به دینار صربستان باشد و نمایش قیمت کاالها و خدمات
با ارز مجازی ،خالف مقررات قانونی خواهد بود .بانک گفته که این موضوع
را ،با همکاری دیگر مقامات و سازمانهای دولتی تحت نظر خواهد گرفت،
چه نیاز به طراحی نظارتی داشته باشد و چه نیاز به پاسخ دیگری در رابطه با
رمزارزها باشد.

کانتون زوگ سوئیس ،در تالش است تا خود را به عنوان قطبی برای رمزارزها
و استارتآپهای تکنولوژیهای مالی ،مستقر کند .در  2نوامبر  ،2017اداره
ثبت بازرگانی در کانتون زوگ ،پذیرش بیتکوین و دیگر رمزارزها را به عنوان
پرداخت هزینههای اداری شروع کرد .عالوه بر این ،ثبت بازرگانی رمزارزها را
به عنوان یک کاال برای اهداف تشکیل یک شرکت میپذیرد .در شهر زوگ،
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خدمات شهری (ثبت نام ساکنین) تا ( CHF200حدود  210دالر آمریکا)
میتواند با بیتکوین پرداخت شود.
در تاریخ  1ژانویه  ،2018شهردار چیاسو ،در کانون تیچینو سوئیس ،پذیرش
بیتکوین به عنوان پرداختهای مالیاتی برای مبالغ حداکثر تا CHF 250
(تقریبا  263دالر آمریکا) را آغاز کرد.
در تاریخ  16فوریه  ،2018سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس )(FINMA
دستورالعملی درمورد رفتار نظارتی نسبت به ICOها

منتشر کرد ،که

دستورالعمل قبلی  FINMAدر سپتامبر  2017را تکمیل می کرد .در حال
حاضر هیچ قانونگذاری خاصی برای ICOها ،و همچنین هیچ پرونده
حقوقی مرتبط یا دکترین قانونی ثابت ،وجود ندارد FINMA .اظهار داشت با
توجه به اینکه هر  ICOبه روشی متفاوت طراحی شدهاست ،باید بهصورت
موردی بررسی شود که چه و کدام مقررات مالی در مورد آن قابل اجرا
هستند.
در یک  ،ICOسرمایه گذاران در اعضای پرداخت پول ،سکه یا توکن مبتنی بر
بالکچین دریافت میکنند .توکنها بر روی بالکچینی که بهصورت ویژه
برای این  ICOایجاد شده یا بر روی بالکچین از قبل موجود ،ایجاد و ذخیره
میشوند FINMA .بین توکنهای پرداختی (رمزارزها) ،توکنهای کاربردی و
توکنهای دارایی ،تمایز قائل میشود .توکنهای پرداختی (زمرارزها)،
توکنهایی تعریف شدهاند که به عنوان وسیلهای برای پرداخت یا ابزاری
برای انتقال پول استفاده شدهاند .توکنهای کاربردی ،آنهایی هستند که
دسترسی دیجیتالی به برنامه یا خدمات بوسیله یک زیرساخت مبتنی بر
بالکچین را فراهم میکنند .توکنهای دارایی ،نماینگر داراییهایی همچون
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یک بدهی یا مطالبه سهام دربرابر صادرکنند هستند .بر اساس ،FINMA
توکنهای دارایی ،به سهام ،اوراق قرضه و مشتقات آنها شبیهاند.
اپراتورهای زیرساختهای بازارهای مالی ،مستلزم کسب مجوز از FINMA
هستند .اگر توکنهای دریافت شده در یک  ICOبه عنوان اوراق بهادار تعیین
شود ،معامله و دادوستد نیاز به مجوز خواهد داشت .اوراق بهادار به عنوان
«اوراق استاندارد گواهی شده یا گواهی نشده ،مشتقات آن و اوراق واسطه
که برای تجارت استانداردشده انبوه مناسب است» تعریف شدهاست .به این
معنی که آنها بهصورت عمومی برای فروش در همان ساختار و طبقهبندی،
عرضه یا با بیش از  20مشتری وضع شدهاند ،تا آنجا که به طور خاص برای
افراد طرفین ایجاد نشوند FINMA .توکنهای پرداختی یا توکنهای کاربردی
را به عنوان اوراق بهادار تلقی نمیکند که تنها هدف آنها اعطای حقوق
دسترسی دیجیتال است .با این حال ،توکنهای کاربردی که هدف
سرمایهگذاری دارند ،و همچنین توکنهای دارایی که استاندارد شده و برای
دادوستد انبوه مناسب هستند ،به عنوان اوراق بهادار طبقهبندی شدهاند.
معموال درون مفاد قانون بانکداری ،به
سرمایه جمعآوری شده در یک ،ICO
ً
عنوان سپردهگذاری محسوب میشود .با این حال اگر بدهیهایی وجود
داشته باشد (به عنوان مثال تعهد به بازگشت سرمایه با بازده تضمین شده)،
آنگاه چنین ICOهایی ملزم به اخذ مجوز بانکداری میشود .هنگامی که
داراییهای جمعآوری شده به عنوان بخشی از  ICOتوسط شخص ثالثی از
بیرون مدیریت شوند ،مفاد قانون برنامههای سرمایهگذاری جمعی در مورد
آن اعمال میشود .مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ،که
منجر به بروز طیف وسیعی از الزامات دقیق میشود ،به محض اینکه
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توکنها بتوانند از نظر فنی روی یک زیرساخت بالک چین منتقل شوند ،به
 ICOو توکن پرداخت (رمزارز) اعمال میشود .به عالوه ،تبادل یک رمزارز با
ارز فیات یا سایر رمزارزها ،همچنین ارائه خدمات پرداخت توکنها ،اگر ارائه
دهنده کیف پول کلید خصوصی را نگه دارد ،به یک اندازه الزامات دقیق بر
اساس قانون مبارزه با پولشویی را موجب میشود.
در سپتامبر  FINMA ،2017ارائه دهنده غیرمجاز رمزارز جعلی  e-coinرا
تعطیل ،شرکتها را منحل کرد و هشداری عمومی درباره رمزارزهای جعلی
اعالم کرد .عالوه براین ،سه شرکت دیگر به دلیل فعالیت مشکوک در لیست
احتماال
سیاه قرار گرفتند و یازده تحقیق درمورد سایر مدلهای تجاری
ً
غیرمجاز مرتبط با چنین سکههایی ،انجام شد.
در سوئیس ،کانتونهای فردی ،ایالتهای سوئیس ،موظف به وصول مالیات
بر درآمد و مالیات بر کل دارایی و امالک (دارایی و حقوق همراه با ارزش پول
نقد) از مالیات دهندگانی هستند که در آن کانتون مقیماند .نرخ مالیات بین
کانتونهای مختلف ،متفاوت است .رمزارزها برای اهداف مالیاتی ،مثل ارز
خارجی تلقی شدهاند و مشمول مالیات بر دارایی هستند .از دارندگان
بیتکوین یا سایر رمزارزها در نرخ معین شده توسط مقامات مالیاتی در 31
دسامبر ،مالیات گرفته میشود .به عنوان نمونه ،نرخ مالیات برای بیتکوین
در  31دسامبر  2017توسط اداره مالیات فدرال سوئیس CHF 13784.38
( 14514دالر آمریکا) معین شدهاست .این نرخ یک توصیه برای مقامات
مالیاتی کانتونی است.
در ژانویه سال  ،2018دبیرخانه ایالتی امور بینالمللی سوئیس ) (SIFگزارش
داد که کارگروهی را در مورد بالکچین و ICOها ایجاد کردهاست .این
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کارگروه ،با وزارت فدرال دادگستری FINMA ،و مشاغل ذینفع ،همکاری
خواهد کرد .چارچوب حقوقی برای بخش مالی ویژه تکنولوژی بالکچین
همراه با تمرکز خاص بر ICOها مطالعه و تا پایان سال  ،2018به شورای
فدرال دولت سوئیس ،گزارش خواهد شد.

در تاریخ  30نوامبر  ،2017قانونگذاران مالی اکراین بیانیه مشترکی را درباره
وضعیت رمزارزها در کشور صادر کردند .بر اساس این بیانیه ،رمزارزها
نمیتوانند به عنوان پول ،ارز خارجی ،وسیله پرداختی ،پول الکترونیکی ،اوراق
بهادار یا یک پول جایگزین طبقهبندی شوند .قانونگذاران همچنین اظهار
داشتند که به کار در زمینه تعیین وضعیت حقوقی رمزارزها و تنظیم قوانین
معامالت مرتبط با آنها ادامه میدهند .این قانونگذاران درباره احتمال
ً
شدیدا باالی ضرر در برخورد با رمزارزها هشدار دادند و گفتند که همه
سرمایه گذاران در رمزارز ،باید بدانند که خودشان عهدهدار این خطرات
هستند.
در  11ژانویه  ،2018واحد امنیت سایبری شورای امنیت و دفاع ملی،
بیانیهای صادر کرد مبنی بر اینکه اکراین دیگر نمیتواند در خاک خود ،اجازه
گردش مالی غیرکنترل شده رمزارز را دهد و این شورا در نظر دارد یک کارگروه
برای توسعه چارچوب ،تعیین نهاد و روندهای نظارتی ،شناسایی و معامالت
مالیاتی با رمزارز را ،ایجاد کند .در تاریخ  30ژانویه  ،2018رئیس دپارتمان
جرائم سایبری اظهار داشت که اگر وضعیت قانونی رمزارزها در آینده نزدیک
تنظیم نشود ،گردش آنها باید ممنوع شود .در مارس  2018دولت تکمیل
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طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی با یک بند درباره استخراج رمزارز را تصویب
کرد.
در اواخر سال  2017نمایندگان مجلس اوکراین پیشنویس دو الیحه
جایگزین را معرفی کردند که رمزارزها را قانونگذاری میکند .یکی از این
لوایح ،رمزارزها را به عنوان کاال و دیگری به عنوان داراییهای مالی تعریف
میکند .با این حال ،هردو پیشنویس توسط قانونگذاران مالی کشور رد
شدند.

قانون مالی  2018الجزایر استفاده از همه رمزارزها را ممنوع کردهاست .این
قانون تصریح میکند:
خرید ،فروش ،استفاده و تملک ارز مجازی ممنوع است .یک ارز مجازی
چیزی است که توسط کاربران در سرتاسر اینترنت استفاده شدهاست .این
ارزها ،پشتوانه فیزیکی مثل سکه و پول کاغذی یا پرداخت با چک یا کارت
اعتباری ندارند .هر گونه تخلف از این بند با توجه به قوانین و مقررات معتبر،
پیگرد قانونی دارد.

رشید المرج ،رئیس بانک مرکزی بحرین درباره رمزارزها ،به ویژه بیتکوین،
هشدار داد .طی یک جلسه پارلمان که در شورای  Shuraبرگزار شد ،المرج
اعالم کرد که بیتکوین توسط هیچ یک از نهادهای مالی ،به رسمیت
99 | 152

شناخته نشدهاست .او همچنین ذکر کرد که استفاده از بیتکوین در بحرین
غیرقانونی است؛ با این حال شهروندان بحرینی حق سرمایهگذاری در
رمزارزها را در بیرون از بحرین خواهند داشت.

بانک مرکزی مصر در ژانویه  ،2018نسبت به تجارت رمزارزها ،همچون
بیتکوین ،بدلیل خطرات شدیدا باالی مربوط به چنین ارزهایی هشدار داد.
بانک مرکزی همچنین ادعا کرد که تجارت در جمهوری عربی مصر فقط
محدود به ارزهای کاغذی تایید شده توسط بانک است.
دارالفتاء مصر ،قانونگذار اسالمی اصلی در مصر ،یک حکم شرعی صادر
کردهاست که معامالت بازرگانی با بیتکوین را حرام تلقی میکند .درالفتاء
اظهار داشت که رمزارزها میتوانند به امنیت ملی و نظامهای مالی مرکزی
اسیب وارد کنند و همچنین میتوان از آنها برای تأمین مالی تروریسم و
فعالیتهای تروریستی استفاده کرد.

بانک مرکزی ایران ( )CBIبهطور رسمی در تاریخ  22اوریل  2018اعالم کرد
که اداره و مدیریت رمزارزها توسط همه نهادهای مالی ایرانی ،شامل بانکها
و موسسات اعتباری ممنوع اعالم شدهاند .این تصمیم همچنین تبادل
رمزارزها و واسطهگری برای خرید و فروش ارزهای مجازی یا اتخاذ تدابیری
برای تسهیل یا ترویج آنها را ممنوع میکند.
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اقدامات  CBIمطابق با تالشهای اخیر ایران برای بررسی نواقص
سیاستهای این کشور در مورد مقررات ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی
تروریسم ،با هدف انطباق با  FATFاست ،FATF .یک سازمان بین دولتی
است که برای مبارزه با پولشویی بینالمللی و تامین مالی تروریسم تاسیس
شدهاست .این سازمان در جلسه علنی خود در ژوئن  2018مشخص خواهد
کرد که آیا ایران را از لیست کشورهای غیر همکارانه یا تروریستی FATF
خارج کند یا نه .پیش از این CBI ،فقط به دنبال آن بود که مردم را نسبت به
خطرات احتمالی ارزهای سایبری مطلع کند؛ اگرچه بخشنامهای توسط شورای
پول و اعتبار (مهمترین ارگان تصمیم گیرنده سیاسی در  )CBIتصویب
شدهاست ،که «معامالت غیرفیزیکی و مجازی را خالف قانون دانسته بود ،به
این معنی که صرافیها نمیتوانند با رمزارزها سروکار داشته باشند».
تصمیم بانک برای ممنوع کردن استفاده از رمزارزها توسط موسسات مالی،
برای کسانی که رمزارزها را به عنوان وسیله غلبه به مشکالت مربوط به
بانکداری صنعتی و تحریمهای بینالمللی میدیدند ،و کسانی که آنها را به
عنوان چیزی که «درحال حاضر آینده بانکداری را شکل میدهد» و ،معتقدند
در صورت قانونگذاری دقیق و شفاف ،از خرید مخفیانه آنها و استفاده
کالهبردارانه از آنها جلوگیری خواهد شد ،ضربه بزرگی بود .قبل از اعالم
ممنوعیت ،رئیس فناوری اطالعات گزارش داد در کنار اتخاذ چارچوبی که باید
برای استفاده از رمزارزها رعایت شود ،بانک مرکزی تصویب یک ارز مجازی
ملی را بررسی میکند؛ حال میخواهد توسط بانک مرکزی صادر و توسط یا
نهادهای دیگر تولید شود .یکی از انگیزههای ایجاد چنین ارزی ،این است که
بهصورت بالقوه میتواند برای رهایی از دالر آمریکا استفاده شود .یک
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چشمانداز جذاب برای ایران؛ چراکه تحریمهای آمریکا بر روی برنامه
هستهای ایران ،این کشور را از استفاده از سیستم مالی آمریکا منع میکند.

بانک مرکزی عراق بیانیهای مبنی بر ممنوعیت استفاده از رمزارزها صادر
کردهاست .این بیانیه اظهار داشته که معامله گران ارزی که معامالت خود را
با رمزارزها انجام میدهند ،طبق قانون مبارزه با پولشویی کشور ،جریمه
خواهند شد.

قانون  2016-5776نظارت بر خدمات مالی اسرائیل ،اشخاص درگیر در ارائه
خدمات شامل «داراییهای مالی» موظف کسب مجوز از سرپرست خدمات
مالی میکند .تعریف «داراییهای مالی» شامل «ارز مجازی» نیز میشود.
معموال برای یک شهروند اسرائیلی که به سن اکثریت رسیده (از نظر
مجوز،
ً
قانونی) و یا (در مورد یک شرکت) اعالم ورشکستگی نکردهاست و ملزم به
انحالل نیست ،صادر میشود .الزامات اضافی برای صدور مجوز شامل این
موضوع است که مجوز ،حداقل مبلغ مشخص شده سهام را داشته باشد؛
البته اگر فردی ،نسبت به تخلفی محکوم نشده باشد چراکه به دلیل ماهیت
آن ،دارنده مجوز را برای مدیریت و اداره معامالت مالی نامناسب میکند.
بیانیهای توسط بانک اسرائیل و چندین نهاد نظارتی در  19فوریه 2014
صادر شد که به عموم مردم نسبت به معامله با ارزهای مجازی هشدار
میداد .این هشدار ،خطرات مرتبط با تجارت ارزهای مجازی ،شامل
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کالهبرداری ،پولشویی و تامین مالی تروریسم و غیره را بیان میکرد .به
عالوه ،بانک اسرائیل در بیانیه ژوئن  2018گفت که «ارزهای مجازی همچون
بیتکوین را به عنوان ارز واقعی به رسمیت نمی شناسد  ...بر اساس گزارش
رویترز ،تدوین مقررات به منظور نظارت بر خطرات چنین فعالیتی ،برای
بانکهای کشور و مشتریان آنها دشوار بود».
اگرچه ارزهای مجازی توسط بانک اسرائیل به عنوان ارز واقعی به رسمیت
شناخته نشدهاند ،اما سازمان مالیاتی اسرائیل پیشنهاده کردهاست که
استفاده از ارزهای مجازی باید به عنوان «وسیله پرداخت مجازی» درنظر
گرفته شود و مشمول مالیات قرار گیرد .به ویژه برای اهداف مالیات بر درآمد
و الزامات مالیات بر ارزش افزوده ،ارز مجازی به عنوان «یک دارایی» تلقی
میشود و مطابق با طبقهبندی معامالت مربوطه ،طبق دستورالعمل مالیات بر
درآمد (نسخه جدید) ،1961 ،و قانون مالیات بر ارزش افزوده.1975-5736 ،
مالیات گرفته میشود .بر طبق آن:
بر خالف یک ارز معمولی ،سازمان مالیاتی اسرائیل ،افزایش ارزش رمزارز را به
جای نوسان و افت و خیز تبادل ،به عنوان سود سرمایه در نظر خواهد
گرفت ،که آن را مشمول مالیات بر سود سرمایه میکند .افراد سرمایهگذار
موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مسئول نیستند ،اما هرکسی در
استخراج رمزارز شرکت کند به عنوان یک «معاملهگر» طبقه بنده شده و بر
اساس بخشنامه ،مشمول  VATمیشود .هرکسی به عنوان یک شغل ،به
معامله میپردازد ،به عنوان یک «نهاد مالی» برای اهداف مالیاتی طبقهبندی
میشود؛ به این معنی که آنها مشمول به اخذ مجدد مالیات بر ارزش افزوده
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در خصوص هزینهها نخواهند بود ،اما مشمول « %17مالیات سود» اضافی
که به مؤسسات مالی اعمال شده میشوند.
سازمان امور مالیاتی اسرائیل به مستند سازی معامالت تجاری شامل ارز
مجازی برای اطمینان از صحت وجود و دامنه آنها ،نیاز دارد.

در سال  ،2014بانک مرکزی اردن ( )CBJبه مردم نسبت به استفاده از
بیتکوین هشدار داد و بیانیه مطبوعاتی به رسانهها ارسال کرد که اعالم می
کرد:
اخیرا ،پدیده جهانی تجارت ارز مجازی به نام بیتکوین در سرتاسر جهان
فعال شدهاست CBJ .در تالش است تا با هشدار دادن به مردم در این باره
که ارزهای مجازی پول قانونی نیستند ،هیچ تعهدی در جهان برای بانک
مرکزی ندارد ،هیچ دولتی متعهد تبادل آنها با ارز خود نبوده و توسط
کالهای بینالمللی یا طال حمایت نشدهاند ،از شهروندان و سرمایه داران
حفاظت کند.

وزارت دارایی کویت رمزارزها را برای اهداف معامالت بازرگانی ،به رسمیت
نمیشناسد .به همین ترتیب ،بانک مرکزی کویت ( ،)CBKبخش بانکداری و
شرکتهای تحت کنترل آن را ،از تجارت با رمزارزها منع کردهاست .این
ممنوعیت شامل پذیرش استفاده از رمزارزها در پرداخت الکترونیک معامالت،
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و واسطه گری بین طرفین معامالت آن میشود CBK .از وزارت تجارت و
صنعت خواسته است به مشتریان درباره خطرات رمزارزهایی همچون
بیتکوین هشدار دهد.
در ژانویه سال  CBK ،2018خبرهایی را مبنی بر ایجاد زیرساختی برای
بخشهای مالی و بانکداری در کشور ،شامل صدور یک ارز الکترونیکی تایید
کرد ،که آن را از ارزهای مجازی متمایز کردهاست .این بیانیه گفتهاست
تأسیس یک ارز دیجیتال محلی زیر چتر پرداختهای الکترونیکی قرار خواهد
گرفت .بانک مرکزی اشاره کردهاست که ارز دیجیتال محلی همان مشخصات
پول کاغذی همچون شماره صدور را خواهد داشت .همینطور توسط دولت
کویت نظارت خواهد شد .عالوه بر این ،میتوان آن را با ارزهای دیگر مبادله
و همچنین ،برای پرداخت هزینه کاالها و خدمات استفاده کرد.

در  19دسامبر  ،2013بانک مرکزی لبنان ،(BDL) ،اعالمیهای صادر کرد که در
آن به بانکها و مؤسسات مالی این کشور ،نسبت به خطرات استفاده از
رمزارزها ،به ویژه بیتکوین ،هشدار میدهد .از جمله دیگر نگرانیها ،این
است که پلتفرمها و شبکههای استفاده شده برای صدور و تجارت چنین
ارزهایی ،مشمول هیچ قانون یا مقرراتی نیستند.
ریاد سالمه ،رئیس بانک مرکزی لبنان در اکتبر  2017اعالم کرد که این نهاد
قصد دارد ارز سایبری خودش را راهاندازی کند .از او نقل شده است:
میدانیم که ارز الکترونیکی نقش برجستهای در آینده بازی خواهد کرد .اما
 BDLقبل از این مرحله باید ابتدا ترتیبات الزم را اتخاذ کند و یک سیستم
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حفاظتی در برابر جرائم سایبری را توسعه دهد .هم کمیسیون تحقیقات ویژه
و هم کمیسیون کنترل بانکداری ،برای جلوگیری از جرائم الکترونیکی با هم
همکاری میکنند.
سالمه توضیح داد که ارز جدید توسط  BDLنظارت خواهد شد و مشمول
قوانین لبنان خواهد بود .اما درباره چگونگی انجام این کار یا زمان آن ،چیزی
نگفت.
سالمه همچنین بار دیگر مخالفت خود را نسبت به استفاده از بیتکوین ابراز
کرد و توضیح داد که استفاده از آن به دلیل عدم قانونگذاری ،تهدیدی برای
مشتریان و سیستم پرداخت در لبنان محسوب میشود.

اداره مبادالت مراکش در بیانیهای مطبوعاتی که در وبسایت رسمی خود
منتشر کرده بود ،به مردم اطالع داد که معامالت انجام شده از طریق ارزهای
مجازی تخلف از مقررات محسوب شده و مشمول جرائم و مجازاتهای مقرر
شده توسط متون قانونی میشود.
این اداره از اشخاص ذیربط خواسته است که از قوانین تجاری پیروی کنند.
این قوانین ،مقرر میدارند که معامالت مالی با نهادهای خارجی باید از طریق
واسطههای تایید شده و با ارزهای خارجی که توسط بانک المغرب نام برده
شدهاند ،انجام شود.
این بیانیه همچنین درباره خطرات مرتبط با استفاده از یک سیستم مجازی
پرداخت که توسط یک مؤسسه مالی حمایت نشده است ،هشدار میدهد.
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سرانجام این بیانیه میگوید که اداره بورس و تبادالت ،با همکاری بانک
المغرب و گروه حرفهای بانکهای مراکش ،با عالقه تحوالت ارزهای مجازی
در مراکش را دنبال میکنند.
این بیانیه تاریخ ندارد ،اما گزارشهای رسانهای حاکی از انتشار آن در نوامبر
 2017است.

هیئت مدیره بانک مرکزی عمان در دسامبر  2017با انتشار بیانیهای
مطبوعاتی اعالم کرد که هیچ سیاست یا دستورالعملی برای قانونگذاری
«ارزهای دیجیتال» یا «رمزارزها» ندارد .همچنین از شهروندان عمانی
خواست تا هنگام معامله با رمزارزها هوشیار باشند ،و اظهار کرد که بانک
مرکزی مسئولیتی برای پیامد مالی ناشی از معامله با رمزارزها ندارد.

در فوریه  2018بخش کنترل و نظارت مالی در بانک مرکزی قطر ،بخشنامهای
برای کلیه بانکهای قطر صادر کرد .این بخشنامه ،بیتکوین را ارزی
غیرقانونی که توسط هیچ بانک مرکزی یا دولتی پشتیبانی نشده ،توصیف
کرد .همچنین اظهار داشت که تجارت با رمزارزها شامل خطرات باالی نوسان
قیمت و خطر استفاده از آنها برای جرائم مالی میشود .در نهایت ،این
بخشنامه همه بانکهای فعال در قطر را ،از معامله با رمزارزها منع کرد و
اعالم شد که متخلفین مشمول مجازات میشوند.
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آژانس مالی عربستان سعودی ( )SAMAدر مورد استفاده از بیتکوین
هشدار داد؛ زیرا بیتکوین توسط هیچ سازمان مالی قانونیای نظارت و
حمایت نشده است.
در اکتبر  SAMA ،2017اعالم کرد که یک پروژه آزمایشی برای صدور یک ارز
دیجیتال محلی (ریال) اجرا خواهد کرد که فقط در معامالت بین بانکها
مورد استفاده قرار میگیرد.

طبق ماده  D.7.3چارچوب نظارت برای مقادیر ذخیره شده و سیستم
پرداخت الکترونیکی ،صادره توسط بانک مرکزی امارات متحده عربی در
ژانویه  ،2017همه معامالت با «ارزهای مجازی» ممنوع هستند.
در ژانویه سال  ،2018رئیس بانک مرکزی امارات ،مبارک رشید المنصوری،
ً
مجددا تکرار کرد .طبق اخبار منتشر
هشدارش نسبت به تجارت با رمزارزها را
شده ،زمانی که از المنصوری درباره دیدگاهش نسبت به رمزارزها سوال شد،
او گفت که شهروندان باید از چنین ارزهایی اجتناب ورزند زیرا آنها توسط
بانک مرک زی تصویب نشدهاند .پیش از این ،در اکتبر سال  ،2017المنصوری
درباره رمزارزها هشدار داد و گفت چنین ارزهایی مستعد استفاده در
پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند .او همچنین اضافه کرد که
رمزارزهایی همچون بیتکوین ،قابلیت نظارت توسط هیچ سازمان قانونی و
مالی را ندارند.
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در ژانویه سال  ،2018بانک غنا اطالعیه ای کوتاه برای بانکها و مردمی
نسبت به استفاده از «ارزهای مجازی یا دیجیتال ،که به عنوان رمزارز شناخته
ً
عمدتا به این دلیل که چنین ارزها ،و نهادهایی که
شدهاند» صادر کرد؛
معامالت آنها را تسهیل میکنند ،توسط دولت ضمانت اجرایی پیدا
نکردهاند .این اطالعیه اظهار داشت که بانک غنا میخواهد به عموم مردم
اطالع دهد چنین فعالیتهایی با ارز دیجیتال ،درحال حاضر طبق قانون
خدمات پرداخت مجاز نیستند.
بنابراین عموم مردم به انجام تجارت با مؤسساتی تشویق میشوند که توسط
بانک غنا مجوز داشته تا از این امر اطمینان حاصل شود که چنین معامالتی
تحت نظارت آنها قرار دارند.

در دسامبر  ،2015بانک مرکزی کنیا اعالمیهای عمومی با عنوان «هشدار به
مردم درباره ارزهای مجازی همچون بیتکوین» صادر کرد .این اعالمیه اظهار
داشت که ارزهای مجازی پول قانونی نیستند و در کنیا قانونگذاری نشدهاند؛
به این معنی که در واقع هیچ حفاظت و ضمانتی برای پلتفرمی که ارزهای
مجازی در آنها مبادله یا ذخیره میشوند ،وجود ندارد .خطرات مرتبط با
استفاده ،نگهداری و یا تجارت با ارزهای مجازی به صورت زیر مطرح
شدهاست:
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• -معامالت ارزهای مجازی همچون بیتکوین تا حدزیادی غیرقابل
ردیابی هستند و ناشناس بودن ،آنها را مستعد سواستفاده توسط
مجرمان در پولشویی و تأمین مالی تروریسم میکند.
• ارزهای مجازی در پلتفرمهایی معامله میشوند که در هیچ یک از نقاط
جهان قانونگذاری نشدهاست .بنابراین مشتریان ممکن است چنانچه
چنین مبادالتی خراب شوند یا کسب و کاری تعطیل شود ،پول خود را
بدون هیچ گونه جبران خسارت قانونی از دست بدهند.
• هیچ زیربنا یا پشتوانهای برای آنها وجود ندارد و ارزش ارزهای
مجازی ماهیتا سوداگرانه و مبتنی بر حدس و گمان است .این ممکن
است منجر به نوسان شدید در ارزش ارزهای مجازی شود و ازین رو،
کاربران را در معرض ضررهای احتمالی قرار دهد.
این اعالمیه با هشداری به مردم برای خوداری از معامله کردن با بیتکوین و
محصوالت مشابه ،به پایان میرسد.

در نوامبر سال  ،2017بانک مرکزی لسوتو با توجه به رشد محبوبیت رمزارزها
بیانیهای مطبوعاتی صادر کرد .در این بیانیه ،با توجه به این واقعیت که
بانک ،رمزارزها ،سیستمهای آنها ،پروموترها و واسطهگرها را تحت نظر
ندارد ،در مورد خطرات مرتبط با استفاده از رمزارزها به عموم مردم هشدار
داد و اظهار داشت که:
همه خطرات فعالیتهای مربوط به تملک ،تجارت یا استفاده از رمزارزها بر
عهده خود کاربر است .بنابراین به مردم اطالع داده شد که در صورت ضرر یا
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وقایع مشابه ،به بانک مرکزی لسوتو مراجعه نکنند .این بانک همچنین به
مردم درمورد خطر قرار گرفتن در معرض اتهامات کیفری ناشی از استفاده از
رمزارزها هشدار داد .با بیان اینکه:
الزم است این نکته را گوشزد کنیم که رمزارزها در معرض نقض موارد زیر قرار
دارند:
• قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
• قوانین مالیاتی
• قوانین کنترل تبادالت
که تخلفاتی با پیگرد قانونی هستند.
بانک در فوریه  2018بیانیهای صادر کرد و عالوه بر ارائه اطالعاتی که
محتوای بیانیه قبلی را تقویت میکند ،خاطرنشان کرد که که رمزارزها نه پول
قانونی در لسوتو ،و نه ارز خارجی در نظر گرفته شدهاند .این بیانه همچنین
فعالیت افراد و نهادهایی را که سرمایهگذاری در رمزارزها را تبلیغ میکنند
مسدود کرد؛ زیرا همه مشاوران سرمایهگذاری باید مجوز گرفته باشد.

در تاریخ  8ژانویه  ،2018بانک فدرال رزرو موزامبیک ،اعالمیهای صادر و
درمورد نقش خود به عنوان ناظر سیستم مالی ،به شهروندان در کشور اطالع
رسانی کرد .بانک اطالع داد که یک ارز مجازی غیرمتمرکز و قابل تبدیل ،به
نام بیتکوین در قلمرو ملی در گردش است.
بانک تصریح کرد که هیچ فعالیت یا معامله انجام شده از طریق بیتکوین را
قانونگذاری و نظارت نمیکند و مسئول عواقب ناشی از معامالت مربوط به
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بیتکوین نیست؛ زیرا این ارز ،پشتوانه و حمایت قانونی ندارد و توسط
سازمان پولی ملی ،یعنی بانک ،صادر نشدهاست.
در اطالعیه همچنین آمده است شرکتهایی که بیتکوین را به پول نقد
تبدیل میکنند غیرقانونی ،غیرمجاز بوده و یا توسط بانک نظارت نشدهاند؛
مبادله با چنین ارزی هیچ امنیتی ندارد و در مقابل کالهبرداری و دیگر
جرائمی که توسط ابزارهای کامپیوتری قابل اجرا هستند ،آسیب پذیرند.
همچنین قیمت آنها بسیار بیثبات بوده و انجام معامالت ناشناس را به
نفع فعالیتهای مجرمانه امکان پذیر میکند.

در سپتامبر  ،2017بانک نامیبیا مقالهای با عنوان «موقعیت تکنولوژیهای
دفترکل توزیعشده و ارزهای مجازی در نامیبیا» صادر کرد که در آن اشاره
شده بود ارزهای مجازی پول قانونی در نظر گرفته نشده و در حال حاضر در
این کشور قانونگذاری نشدهاند .بانک خطرات مرتبط با استفاده از ارزهای
مجازی ،شامل خطرات اعتباری ،خطرات نقدینگی ،خطرات عملیاتی و
خطرات قانونی را تشریح کرد .این مقاله هشدار داد که افرادی که ارزهای
مجازی را نگهداری یا معامله میکنند« ،مسئول عواقب کار خود بوده و باید
احتیاط کنند» .بانک در ادامه اظهار داشت که چون قوانین الزم در مورد این
ارزها موجود نیست ،امکان تأسیس یا فعالیت صرافیهای ارز مجازی در
نامیبیا وجود ندارد.
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در حال حاضر ،هیچ قانون یا مقررات خاصی برای استفاده یا تجارت با
ارزهای مجازی

در آفریقای جنوبی وجود ندارد .با این حال ،در دسامبر

 ،2014بانک رزرو افریقای جنوبی ( ،)SARBمقالهای در مورد ارزهای مجازی
منتشر کردهاست.
این مقاله به صراحت بیان داشته است که فقط  SARBمیتواند پول قانونی
صادر کند و ارزهای مجازی غیرمتمرکز ،شامل بیتکوین و الیتکوین ،در
آفریقای جنوبی پول قانونی محسوب نمیشوند .این بدان معنی است که هر
تاجر یا ذینفعی می تواند ارزهای مجازی را به عنوان یک وسیله پرداخت
پذیرش نکند.
 SARBدر مورد خطرات مختلف مرتبط با استفاده از ارزهای مجازی ()VC
هشدار داد؛ از جمله موضوعات مرتبط با سیستمهای پرداخت و ارائه
دهندگان خدمات پرداخت ،ثبات قیمت ،پولشویی و تأمین مالی تروریسم،
خطر مشتری ،دور زدن مقررات کنترل ارز و ثبات مالی .برای مثال ،این مقاله
ً
عمدتا به دلیل ماهیت قانونگذاری نشده
در مورد خطراتی که مشتریان
ارزهای مجازی و نوسانات شدید قیمتها که میتواند منجر به ضررهای
سنگین مالی شود ،در معرض آنها قرار میگیرند ،هشدار دادSARB .
خاطرنشان کرد ،این امر خطرات دیگری همچون ضررهای متحمل ناشی از
شکاف امنیتی ،کالهبرداری و غیاب سازوکارهای بیمه برای پوشش را در
برنمیگیرد.
در مورد خطرات فوق الذکر SARB ،اظهار داشت که «هیچ حفاظت یا مراجعه
قانونی در اختیار کاربران قرار نمیگیرد ،بازرگانان و واسطهگران ارزهای
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مجازی و فعالیتهایی از این دست ،با ریسک فردی و به صورت مستقل
انجام میشوند».
درحالی که مقاله  SARBبه افراد نسبت به سرمایهگذاری در ارزهای مجازی
هشدار داد ،همچنین خاطرنشان میکرد که ارزهای مجازی را به عنوان یک
تهدید سیستماتیک در این زمان نمیبیند:
مبالغ ( 6.25میلیارد دالر) و حجم ( 60000میانگین روزانه) معامله با
بیتکوین ،در حال حاضر در مقایسه با سیستم پرداخت رسمی و اقتصاد
بزرگتر ،همچنان ناچیز است .ارزهای مجازی در بیشتر حوزههای قضایی
پول قانونی در نظرگرفته نشدهاند .تعداد زیادی از انواع ارزهای مجازی
مستقل وجود دارد و درحال توسعه هستند .همه آنها در همان بازارهای
هدف دست نخورده ارزیابی شدهاند .بر اساس موارد فوق ،ارزهای مجازی
(به ویژه ارزهای دیجیتال) ،در این مرحله از توسعه خود ،به اندازه کافی
گسترده و وسیع نشدهاند تا به شکل سیستماتیک طبقهبندی شوند.
با این حال SARB ،بر لزوم نظارت مداوم بر آنها تاکید میکند و میگوید
«حق تغییر موضع در صورت لزوم را ،بر خود محفوظ میدارد».
در تاریخ  6اوریل  ،2018سازمان مالیاتی آفریقای جنوبی ( )SARSتوضیحی
در مورد وضعیت مالیاتی ارزهای مجازی منتشر کرد SARS .خاطر نشان کرد
که «همچنان به اعمال قواعد مالیات بردرآمد عادی برای رمزارزها ادامه
خواهد داد و انتظار دارد مالیات دهندگان سودحاصل از رمزارزها را به عنوان
بخشی از درآمد مشمول مالیات خود ،اعالم نمایند» .بنابراین مالیات
دهندگان باید همه درآمد حاصل از رمزارزها را اعالم کرده و انجام ندادن
اینکار میتواند منجر به تحمیل بهره و جریمه شود .بهنظر میرسد SARS
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روشن نکردهاست که آیا سود حاصل از معامله با رمزارزها ،مشمول مالیات بر
درآمد میشود یا مالیات بر سود!  SARSاظهار داشت:
ضمن اینکه رمزارزها پول نقد نیستند ،میتوانند برای تعیین یک مبلغ ،آن
گونه که در تعریف «درآمد ناخالص» در قانون پیشبینی شدهاست،
ارزشگذاری شوند .با پیروی از قواعد مالیات بر درآمد عادی ،مالیات درآمد
حاصل از معامالت رمزارزها ،میتواند بر مبنای مبلغ درآمد ،طبق «درآمد
ناخالص» ،گرفته شود.
ً
ماهیتا به عنوان سرمایه در نظر
از طرف دیگر چنین سودهایی ممکن است
گرفته شوند ،همانطور که در برنامه هشتم قانون طبق الگوی  CGTبرای
مالیات بیان شده است.
ً
ماهیتا درآمد است یا
تعیین اینکه آیا یک افزایش در ارزش این ارزها،
سرمایه ،تحت آزمایش حوزه قضایی موجود قرار میگیرد.
مبلغ مالیات قابل پرداخت شخص ،بسته به اینکه آیا سود حاصل از ارزهای
مجازی به عنوان درآمد شناخته میشود یا سود سرمایه ،میتواند تفاوت
زیادی داشته باشد.

در آگوست  ،2017بانک مرکزی سوازیلند بیانیهای مطبوعاتی راجع به ارزهای
مجازی صادر کرد .بانک خاط نشان کرد که رمزارزها در سوازیلند ،از موقعیت
پول قانونی برخوردار نیستند .این بانک همچنین اشاره کرد که بیتکوین،
شکلی از رمزارز که در حال حاضر در سوازیلند تجارت میشود و بازار دارد ،در
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حال حاضر قانونگذاری نشدهاست و این امر تجارت و نگهداری این ارز را
خطرناک میکند:
بدلیل ماهیت یک رمزارز ،هیچ محدودیت ،قابلیت شناسایی یا نظارت قابل
اجرایی برای معامالت انجام شده با استفاده از بیتکوین وجود ندارد و مانند
سایر ارزها ،میتواند برای اهداف غیرقانونی یا تسهیل فعالیت کالهبرداری
استفاده شود .در واقع ،ناشناس بودن و سرعت اجرای معامله با رمزارزها،
آنها را برای سواستفاده توسط اشخاص مستعدتر میکند .این امر برای
کاربران ارز خطر ایجاد میکند؛ زیرا هیچ توسل قانونی یا محافظتی قابل
دسترسی ،از طرف هیچ نهادی از جمله بانک مرکزی ،درصورتی که کاربر
متحمل ضرر مالی ناشی از استفاده از بیتکوین یا هر رمزارز دیگری شود،
وجود ندارد.

در فوریه سال  ،2017بانک اوگاندا ( )BOUدرمورد استفاده از رمزارزها بهطور
کلی و خدمات یک شرکت غیرمجاز به نام One Coin Digital Money
هشدار داد و به غیاب برنامههای حفاظت از سرمایهگذاری و سازوکارهای
نظارتی مربوطه اشاره کرد .بانک هشدار داد که شرکت ONE COIN DIGITAL
 MONEYتوسط  BOUطبق قانون موسسات مالی  2004دارای مجوز نیست،
و بنابراین خارج از حوزه نظارتی آن قرار میگیرد .همچنین مردم را تشویق
کرد تا از طریق مؤسسات معتبر ،معامالت خود را انجام دهند.
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بانک همچنین اظهار کرد کسی که پولخود را در اشکال رمزارز همچون
بیتکوین یا هر شکل دیگری از ارز دیجیتال سرمایهگذاری کند ،در فضای
مالی که نه حفاظت دارد و نه حدود نظارتی ،باید بسیار احتیاط کند.

در فوریه  ،2018کمیسیون بورس و اوراق بهادار زامبیا اطالعیهای درمورد
رمزارزها و سایر محصوالت دیجیتال صادر کرد .کمیسیون تاکید کرد هر
شخص یا نهادی که در حال حاضر در رمزارزها و یا محصوالت/داراییهای
مرتبط سرمایهگذاری میکند یا قصد آن را دارد ،خودداری و احتیاط ورزد؛
زیرا چنین داراییهایی عمدتا قانونگذاری نشدهاند و در محدوده صالحیت
حوزه قضایی کمیسیون قرار نمیگیرند .درحالی که کمیسیون فعالیت آنها را
ممنوع نکردهاست ،به پلتفرمهایی که معامالت رمزارز را تسهیل میکنند،
اخطار داد تا به هیچ وجه بخشی از قانون اوراق بهادار را زیر پا نگذارند و
مطابق با قانون ،در کمیسیون ثبت نام کنند.

در دسامبر  2017بانک رزرو زیمباوه در بیانیهای اشاره کرد که ارزهای مجازی
در زیمباوه پول قانونی نیستند و همچنان قانونگذاری نشدهاند .همچنین به
مردم راجع به خطرات ناشی از استفاده از رمزارزها هشدار داد:
استفاده از رمزارزها یا ارزهای مجازی ،توسط قوانین این کشور پوشش داده
نمیشود و خطراتی همچون پولشویی ،تأمین مالی تروریسم ،فرار مالیاتی و
کالهبرداری را در پیدارد .براساس فقدان قانون و نظارت ،هر شخصی که در
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ارزهای مجازی سرمایهگذاری یا در معامالتی که شامل ارزهای مجازی
میشود شرکت کند ،عواقب آن بر عهده خودش است و از هیچ حفاظت
حقوقی از طرف هیچ سازمان نظارتی ،برخوردار نخواهد شد.

در تاریخ  30مارس  ،2018رئیس بانک ملی قزاقستان ،اظهار داشت که
بانک موضعی بسیار محافظهکارانه در مورد موضوع رمزارزها دارد و به دلیل
چندین مسئله مربوط به حفاظت از مشتری ،پولشویی و فرار مالیاتی ،از
محدودیتهای بسیار شدید استقبال کرد .همچنین اضافه کرد که اصالحات
قانونی برای محدود کردن خرید و فروش رمزارزها با ارز ملی ،ممنوعیت
فعالیت صرافیها و ممنوعیت هر نوع استخراجی ،از قبل مهیا شده
بودهاست .هیچ اطالعاتی یافت نمیشود که نشان دهد اصالحات پیشنهاد
شده ،تصویب شدهاند.

در  19فوریه  ،2018رئیس جمهور ازبکستان فرمان  ،583مبنی بر مجوز بانک
مرکزی ازبکستان و چندین نهاد دیگر به منظور توسعه یک چارچوب قانونی
برای استفاده از ارز دیجیتال در قلمرو ازبکستان تا  1سپتامبر  2018را ،امضا
کرد .در سپتامبر  2017بانک مرکزی ابراز عقیده کرد که به دلیل امکان تأمین
مالی تروریسم و سایر فعالیتهای مجرمانه ،فعالیت با رمزارزها را توصیه
نمیکند.
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در  17ژانویه  ،2018رئیس بانک ملی قرقیزستان ،اظهار داشت که بانک
برنامهای برای جلوگیری از توسعه بازار رمزارز در قرقیزستان ندارد .او خاطر
نشان کرد که ممنوعیت چیزی که بانک مرکزی آن را صادر نکردهاست ،بسیار
دشوار است و آن دسته از شهروندان قرقیزستانی که در رمزارزها
سرمایهگذاری میکنند ،عهدهدار عواقب کار خود هستند .بنا به گزارشها در
اکتبر  2017بانک مرکزی اظهار داشت که قصد ندارد هیچ ممنوعیت یا معیار
محدودکنندای راجع به استخراج رمزارز مطرح کند.

در  15ژانویه  ،2018بانک ملی تاجیکستان بیانیهای صادر کرد و به
شهروندان این جمهوری درباره خطرات مرتبط با استفاده از رمزارز هشدار
داد .بانک معتقد است ،به دلیل ناشناس بودن رمزارزها ،معامالت آنها تا
حد زیادی میتواند برای انجام عملیاتهای مشکوک مورد استفاده قرار گیرد.
طبق اعالم بانک ،رمزارز میتواند در معرض حمالت سایبری قرار گیرد یا برای
پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده شود .بانک همچنین تصریح کرد
که در تاجیکستان ،رمزارز یک ابزار رسمی مبادله یا ذخیره یا حتی یک واحد
شمارش ،در نظر گرفته نمیشود.
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در تاریخ  24دسامبر  ،2017بانک مرکزی بنگالدش یک اطالعیه اخطار آمیز
صادر کرد مبنی بر این که رمزارزها در بنگالدش غیرقانونی هستند .بر اساس
یک گزارش خبری ،در این اطالعیه آمده است که معامله با چنین ارزهایی،
ممکن است باعث نقض مقررات موجود در مورد پولشویی و تأمین مالی
تروریسم شود .همچنین در این اطالعیه ذکر شده است که معامالت
بیتکوین «توسط بانک مرکزی بنگالدش یا هر نهاد نظارتی دیگری دارای
مجوز نبوده ،و از قانون 1947تنظیم مبادالت خارجی و قانون  2009مبارزه با
تروریسم ،تبعیت نمیکند .همچنین طبق اطالعیه:
معامله آنالین ارزهای مجازی با هر بخش نامیده نشده یا شبه آن ،ممکن
است باعث نقض قوانین مذکور شود .معامالت از طریق شبکه آنالین مربوط
به رمزارزها ،توسط هیچ سیستم پرداخت مرکزی تایید نشدهاست و به این
دلیل ،افراد ممکن است از نظر مالی آسیب دیده و یا با پیامدهای قانونی
روبرو شوند.
در این شرایط از شهروندان خواسته شدهاست تا از انجام دادن ،کمک کردن
و توصیه انواع معامالت از طریق ارزهای مجازی مثل بیتکوین ،به منظور
اجتناب از خسارتهای مالی و حقوقی ،خودداری کنند .نهادهای اجرایی
کشور ،از جمله دپارتمان پلیس ارز خارجی ،واحد اطالعات مالی بنگالدش و
کمیسیون نظارت مخابرات بنگالدش ،تاکنون در مورد «شناسایی افرادی که از
رمزارزها استفاده میکنند» ،چندین نشست برگزار کردهاند.
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دولت هند در اویل  2018اظهار داشت که رمزارزهایی مثل بیتکوین در هند
پول قانونی محسوب نمیشوند .در حالی که دولت هنوز چارچوبی قانونی
برای رمزارزها تصویب نکردهاست ،بانک رزرو هند ( )RBIتوصیه کردهاست در
استفاده از آنها احتیاط شود و سه اطالعیه صادر کردهاست که «به کاربران،
دارندگان و معامله کنندگان در مورد خطرات چنین ارزهایی هشدار میدهد و
توضیح داد که هیچ مجوز و اختیاری به هیچ نهاد یا شرکتی برای اجرای
چنین طرح ها و معامالتی را ،نمیدهد».
اخیرا ،در تاریخ  6اوریل  RBI ،2018اطالعیهای مبنی بر ممنوعیت بانکها،
وام دهندهها و دیگر مؤسسات مالی قانونی از «معامله با ارزهای مجازی» را
صادر کرد ،که تصریح میکند «با توجه به خطرات مرتبط ،تصمیم گرفته
شدهاست نهادهایی که توسط بانک رزرو دارای مجوز هستند ،نباید با ارزهای
مجازی معامله کرده یا کار را برای هر شخص یا نهادی که با ارزهای مجازی
معامله میکنند ،تسهیل کند .این ممنوعیت شامل حفظ حسابها ،ثبت نام،
معامله ،تسویه حساب ،ترخیص ،بازکردن حسابهای مبادله ارز با آنها و
قبال چنین
انتقالشان میباشد .عالوه بر این RBI ،اظهار داشت «نهادهایی که
ً
خدماتی ارائه دادهاند باید ظرف سه ماه از تاریخ این ابالغیه ،به کار خود
خاتمه دهند» .با این حال ،معاون فرماندار  B.P. Kanungoدر یک کنفرانس
مطبوعاتی« ،تصدیق کرد که تکنولوژی بالکچین یا تکنولوژی دفترکل
توزیعشده که مبنای ارزهای مجازی است ،مزایای بالقوهای برای گنجایش
مالی و افزایش بهروری سیستم مالی دارد» و اظهار داشت که « ،RBIیک
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کارگروه در بانک رزرو هند تشکیل داده که امکان و مطلوبیت صدور یک ارز
دیجیتال توسط بانک مرکزی را بررسی میکند».
گزارشها در اویل سال  ،2018حاکی از آن است که دولت در حال تهیه
قانونی برای تجارت رمزارزها در هند است و بر اساس روزنامه هندوستان
«کمیتهای برای پیگیری سریع روند آن تشکیل دادهاست» .به نقل از یک
مقام دولتی ،دولت دو نگرانی اصلی درباره این قانون دارد« :منبع پولی که
برای تجارت با رمزارزها استفاده میشود؛ و قانونگذاری مبادالت ارزهای
مجازی برای حفاظت از مردم عادی».
یک کارگروه به ریاست دبیر ویژه امور اقتصادی در اوریل « ،2017برای
بررسی چارچوب موجود در رابطه با ارزهای مجازی» تشکیل شد .این کمیته
 9عضو دارد که شامل نمایندگانی از دپارتمان امور اقتصادی ،دپارتمان امور
مالی ،دپارتمان مالیاتی ،وزارت امور داخلی ،وزارت الکترونیک و فناوری
اطالعات ،بانک رزرو هند و بانک دولتی هند میشود .مأموریت این کارگروه،
بررسی موارد زیر است:
 )1براورد وضعیت فعلی ارزهای مجازی هم در هند و هم در سطح جهانی
 )2بررسی ساختارهای موجود نظارتی و قانونی حاکم بر ارزهای مجازی
 )3پیشنهاد اقدامی برای برخورد با چنین ارزهایی ،شامل موضوعاتی راجع به
حفاظت از مشتری ،پولشویی و غیره
 )4بررسی سایر موضوعات راجع به ارزهای مجازی که ممکن است مرتبط
باشند.
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در تاریخ  7اگوست  Business Line ،2017اعالم کرد که این کارگروه،
گزارش کار خود را ارائه داده اما جزئیات این گزارش در دسترس عموم قرار
نگرفته است.
در تاریخ  29دسامبر  ،2017وزارت دارایی هند بیانیهای مطبوعاتی منتشر
کرد که در آن ،به سرمایه گذاران درباره خطرات «واقعی و شدید» معامله با
رمزارزهایی همچون بیتکوین ،هشدار داده بود؛ با ذکر اینکه سرمایهگذاری
در ارزهای مجازی ،مشابه «طرحهای پانزی» است .بر اساس گزارش خبری 1
فوریه  ،2018وزارت دارایی به نمایندگان پارلمان گفتهاست که «دولت
رمزارزها را پول قانونی یا سکه محسوب نکرده و به منظور جلوگیری از
استفاده از چنین داراییهایی برای فعالیتهای نامشروع مالی یا به عنوان
بخشی از سیستم پرداخت ،تمام اقدامات الزم را در نظر خواهد گرفت».
همچنین «دولت درباره استفاده فعاالنه از تکنولوژی بالکچین در اقتصاد
دیجیتال ،تحقیق خواهد کرد».
در  13نوامبر  ،2017دیوان عالی هند طبق ماده  32قانون اساسی،
دادخواست شکایت منافع عمومی علیه اتحادیه هند را پذیرفت و اطالعیهای
برای وزارت دارایی ،وزارت قانون و دادگستری ،وزارت الکترونیک و فناوری
اطالعات ،اوراق بهادار و بورس هند و بانک رزرو هند صادر کرد .این
دادخواست به دنبال آن است که «یک چارچوب نظارتی برای رمزارزها وضع
شود و خواهان آن است که ارز مجازی تحت نظارت خزانهداری باشد».
پیشتر ،دیوان عالی کشور دادخواستهایی در جوالی  2017دریافت کرده
بود که آنها نیز ،به دنبال نوع مشابهی از چارچوب نظارتی بودند:
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دادخواست منافع عمومی (دادخواست مدنی شماره  406سال  )2017طبق
ماده  32قانون اساسی علیه اتحادیه هند ،وزارت دارایی و بانک رزرو هند ،در
مورد استفاده و معامله بیش از حد بیتکوین ،الیتکوین و اتریوم ،ارائه
شد .دیوان عالی در تاریخ  14ژوئیه  ،2017دستور داد  RBIو سایر
وزارتخانههای ذیربط وضعیت خود را روشن کرده و الیحهای در همین مورد
تصویب کنند.

در  13اگوست  ،2017بانک نپال راسترا ،اطالعیهای را منتشر کرد مبنی بر
اینکه «کلیه معامالت مربوط به بیتکوین غیرقانونی هستند» .طبق گزارش،
در اوایل اکتبر  ،2017یک تیم پلیس از دفتر تحقیقات مرکزی پلیس نپال،
ً
ظاهرا به اتهام انجام کارهای مرتبط با بیتکوین،
برای اولین بار هفت نفر را،
از مناطق مختلف کشور دستگیر کردند.

بهنظر میرسد در حال حاضر هیچ قانونی وجود نداشته باشد که رمزارزها یا
معامله با آنها را در پاکستان تحت پوشش قرار دهد .در ماه می ،2017
بانک ملی پاکستان اظهار داشت که ارزهای دیجیتال را به رسمیت
نمیشناسد .در  6اوریل  ،2018بانک ملی پاکستان ،بیانیهای مطبوعاتی و
هشدار دهنده به عموم مردم ،درباره خطرات ارزهای مجازی صادر کرد:
به عموم مردم توصیه شدهاست که ارز/سکه/توکنهای مجازی (مانند
بیتکوین ،الیتکوین و غیره) به عنوان پول قانونی به رسمیت شناخته
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نشدهاند و صدور ،خرید ،فروش ،تبادل و سرمایهگذاری در پاکستان ،توسط
هیچ فرد یا نهادی قانونی نیست .به عالوه ،به بانکها ،شرکتها و اپراتورهای
سیستم پرداخت ،توصیه شدهاست که به مشتریان و دارندگان حساب ،برای
معامله با ارزهای مجازی و عرضه اولیه سکه ( )ICOو توکنها ،خدمات ارائه
نکنند.
بر اساس منابع خبری ،هیئت فدرال مالیاتی (« )FBRاکنون در حال بررسی
معاملهگران ارزهای دیجیتال برای فرار مالیاتی و پولشویی است» .عالوه
براین ،بر اساس گزارش خبری  10فوریه  ،2018آژانس تحقیقات فدرال
( )FIAعلیه افرادی که با رمزارزها معامله میکنند ،عملیاتی شروع کردهاست».

در آگوست  ،2015کمیته مراجع اقتصادی سنای پارلمان استرالیا ،پس از
تکمیل تحقیق درباره «چگونگی توسعه یک سیستم نظارتی موثر برای ارز
دیجیتال ،تاثیر احتمالی تکنولوژی ارز دیجیتال بر اقتصاد استرالیا و نحوه
استفاده استرالیا از این تکنولوژی ،گزارشی با عنوان ارز دیجیتال-تغییر دهنده
بازی یا بازیگر بیت منتشر کرد .دولت در می  2016به توصیههای کمیته
پاسخ داد .این واکنش شامل پاسخهایی درمورد رسیدگی به مالیات رمزارزها
میشود ،که جنبههایی از اقدامات زیر از اداره امور مالیاتی استرالیا ( )ATOرا
ذکر کرد.
 ،ATOآییننامهای در مورد نحوه پرداخت مالیات ارزهای مجازی منتشر
کردهاست .این آییننامه عمومی از فرجام احکام مختلف مربوط به اعمال
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قوانین مالیاتی به بیتکوین و سایر رمزارزها در دسامبر  ،2014پیروی
میکند .طبق این آییننامه ،معامله با رمزارزها «شبیه معاوضه کاال همراه با
پیامدهای مالیاتی مشابه» است .دلیل این امر ،این است که از نظر ،ATO
چنین ارزهایی «نه پول و نه یک ارز خارجی» به شمار نمیروند .به افرادی که
در معامالت رمزارز شرکت میکنند توصیه شده که سوابق تاریخ معامالت،
مبلغ به دالر استرالیا (که می تواند از یک صرافی آنالین قابل اعتماد گرفته
شوند) ،اینکه معامله برای چه چیزیست و طرف مقابل چه کسی است (ولو
فقط آدرس بیتکوینهای آن) را ،ثبت و نگهداری کنند.
رمزارزها ممکن است برای اهداف مالیات بر سود سرمایه ،به عنوان دارایی
تلقی شوند ،همانطور که آییننامه میگوید« :درجایی که از بیتکوین برای
خرید یا فروش کاالها و خدمات برای مصرف شخصی استفاده میکنید،
هرگونه سود یا ضرر سرمایه حاصل از مصرف بیتکوین درصورتی که مبلغ
بیتکوین  10000دالر یا کمتر باشد ،نادیده گرفته خواهد شد».
با توجه به معامالت تجاری ATO ،بیان میکند که قیمت دالر استرالیایی
بیتکوینهای دریافت شده (به عنوان قیمت منصفانه بازار) برای کاالها و
خدمات ،باید به عنوان بخشی از درآمد عادی ،به همان روش دریافت غیر
نقدی طبق یک معامله کاالیی ثبت شود .برای مشاغلی که استفاده از
بیتکوین کاال خریداری میکنند ،مالیات خدمات و کاالها ( )GSTنیز قابل
پرداخت است و بر حسب ارزش بازاری کاالها و خدمات محاسبه میشود(که
«معموال معادل ارزش بازاری منصفانه بیتکوین در زمان معامله است»).
هنگامی که یک کسب و کار ،بیتکوین را به کار میگیرد ،ممکن است در
معرض پیامدهای مالیاتی سود حاصل از سرمایه قرار گیرد .اگر یک کسب و
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کار بیتکوین را به یک کارمند بدهد ،ممکن است یا یک حاشیه سود (اگر
برای دریافت بیتکوین ترتیبات حقوقی معتبر و قانونی وجود داشته باشد)
و یا حقوق و دستمزد عادی درنظر گرفته شود .اگر یک نهاد با استخراج
بیتکوین یا استفاده از آن به عنوان یک سرویس مبادله خرید و فروش
سروکارداشته باشد ،همه درآمد حاصل از آن باید در درآمد قابل ارزیابیاش
گنجانده شده باشد و هر هزینه متحمل شدهای ممکن است کسر شود.
 ATOهمچنین راهنمایی جداگانه در مورد بکارگیری مالیات خدمات و کاالها
( )GSTبا توجه به معامالت مربوط ارز دیجیتال منتشر کرد .حکم قبلی
درمورد  GSTدر دسامبر  2017پس از تصویب اصالحات قانون 1999
سیستم مالیاتی جدید (مالیات خدمات و کاالها) و مقررات مربوطه ،بازپس
گرفته شد .خرید و فروش ارز دیجیتال مشمول  GSTنمیشود .اگر شخصی با
ارز دیجیتال معامله انجام میدهد ،یا ارز دیجیتال را به عنوان یک ابزار
پرداختی و بخشی از دادو ستد میپذیرد ،آنگاه پیامدهای  GSTرا بدنبال
خواهد داشت .این تغییرات با هدف از بین بردن «مالیات مضاعف» ارزهای
دیجیتال طبق سیستم  GSTانجام شده است.
بر اساس گزارشهای خبری از ژانویه  ATO ،2018با کارشناسان مالیاتی «برای
کمک به شناسایی و ردیابی معامالت رمزارز و حصول اطمینان از اینکه تمام
مالیاتها پرداخت میشوند» ،مشورت میکند.
وبسایت پول مجازی کمیسیون سرمایهگذاری و اوراق بهادار استرالیا
( )ASICاطالعاتی درمورد ارزهای مجازی ارائه میدهد و خطرات متنوع
مرتبط با خرید ،تجارت یا سرمایهگذاری در چنین ارزهایی را به نمایش
ً
عموما قانونگذاری نشدهاند،
میگذارد .این خطرات ،پلتفرمهای صرافی که
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نوسانات شدید در ارزش و قیمت ،سرقت احتمالی توسط هکرها و محبوبیت
ارزهای مجازی برای مجرمان را ،شامل میشود .یک صفحه اینترنتی ،به
صورت جدا اطالعاتی درباره عرضه اولیه سکه ارائه میدهد ،که  ASICآن را
«سرمایهگذاری سوداگرانه با رسیک باال» می نامد.
دولت در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (،)AML/CTF
الیحهای را در آگوست  2017برای ارائه دهندگان تبادل ارز دیجیتال طبق
قانون نظارتی  AML/CTFمعرفی کرد .این الیحه در دسامبر  2017تصویب
شد و مقررات مربوطه در  3اوریل  2018به اجرا درآمد.
طبق این اطالحات ،مبادالت ارز دیجیتال ملزم به عضویت سامانه
( AUSTRACمرکز تحلیل و گزارشهای معامالتی استرالیا) و اجرای یک
برنامه « AML/CTFبرای کاهش خطرات پولشویی و تایید هویت مشتریان
آنها» خواهد شد .همچنین از آنها خواسته میشود که معامالت مشکوک
را گزارش دهند و سوابق خاص را حفظ کنند.

در  22دسامبر سال  ،2017بانک مرکزی برونئی ،)AMBD( ،بیانیهای را منتشر
و به مردم یادآوری کرد که «رمزارزها در برونئی پول قانونی نیستند و توسط
 AMBDقانونگذاری نشدهاند» .همچنین به مردم توصیه کرد «در برخورد با
ً
شدیدا هوشیار و مراقب
چنین ارزهایی که بهصورت خصوصی صادر شدهاند،
باشند ».این بیانیه مطبوعاتی همچنین افزود که:
 AMBDمیخواهد به مردم یادآوری کند که هنگام شرکت در هرگونه برنامه
سرمایهگذاری یا معامالت مالی ،مراقب باشند .به مردم توصیه میشود
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توسط هیچ فعالیت مالی و سرمایهگذاری اغوا نشوند ،و اقدامات دقیق و
الزم را انجام داده و قبل از مشارکت ،به درستی اوضاع را درک کنند.

بانک مرکزی چین ) ،(PBOCبرای بیش از سه سال ،در حال مطالعه ارزهای
مجازی بوده و یک موسسه پول دیجیتال در  PBOCراهاندازی کردهاست .ژو
ژیوچان ،رئیس وقت  ،PBOCوضعیت ارزهای مجازی را در یک کنفرانس
مطبوعاتی که در طول نشست ساالنه کنگره ملی در مارس  2018برگزار شد،
بررسی کردهاست .طبق گفته ژو ،قانونگذاران ،ارزهای مجازی همچون
بیتکوین را به عنوان ابزاری برای پرداختهای جزئی مثل اسکناسهای
کاغذی ،سکهها یا کارتهای اعتباری ،به رسمیت نمیشناسند .وی گفت
سیستم بانکداری هیچ گونه ارز مجازی موجود و ارائه دهنده خدمات مرتبط
را نمیپذیرد.
پیش از این در تاریخ  4سپتامبر  ،2017هفت قانونگذار دولت مرکزی
( ،PBCOاداره فضای سایبری چین ( ،)CACوزارت صنعت و نواوری اطالعات
( ،)MIITاداره امور خارجه صنعت و تجارت ( ،)SAICکمیسیون نظارت بر
بانکداری چین ( ،)CBRCکمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین ( )CSRCو
ً
مشترکا بیانیهای درمورد جلوگیری
کمیسیون نظارت بر بیمه چین (،))CIRC
از خطرات مالی ناشی از عرضه اولیه سکه در چین منتشر کردند .بر اساس
این اعالمیه ،تامین مالی ICOها که از طریق «ارزهای مجازی» همچون
ً
اساسا بدون موافقت رسمی است که
بیتکوین و اتریوم انجام میشود،
غیرقانونی میباشد .این بیانیه هشدار داد که توکنها یا ارزهای مجازی که
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در تامین مالی ICOها استفاده میشوند ،توسط سازمانهای پولی صادر
نشدهاند و بنابراین به عنوان پول قانونی دارای پذیرش الزامی نیستند .از این
رو وضعیت قانونی مشابهی با ارزهای فیات ندارند و «نمیتوانند و نباید به
عنوان ارز در بازار استفاده شده و درگردش باشند».
ً
مشترکا
همان اوایل  3دسامبر  CSRC ،CBRC ،MIIT ،PBOC ،2013و CIRC
بخشنامهای صادر کردند که به مردم درباره خطرات بیتکوین هشدار میداد.
این بخشنامه ،بیتکوین را به عنوان «یک کاالی مجازی خاص» تعریف
میکند که «از وضعیت حقوقی برابر با پول قانونی برخوردار نیست» و
«نمیتواند و نباید به عنوان یک ارز در بازار در گردش باشد» .بر اساس این
اطالعیه ،بانکها و مؤسسات پرداختی در چین ،از معامله با بیتکوین منع
شدهاند و نمیتواند بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ،خدمات مرتبط با
بیتکوین ،شامل ثبت نام مشتری ،تجارت ،تسویه حساب و سایر خدمات،
مثل پذیرش بیتکوین یا استفاده از آن به عنوان ابزار نقل و انتقال بانکی ،یا
معامله بیتکوین با یوان چین یا دیگر ارزهای خارجی را ارائه دهند.

وضعیت رمزارزها در کامبوج مبهم است .بانک مرکزی کامبوج )« (NBCتوافق
نامهای با ژاپن به منظور توسعه یک پروژه مبتنی بر بالکچین برای استفاده
داخلی خودش امضا کرد است که معامالت و وام دهی بین بانکی در آوریل
 2017را پیگیری میکند .با این حال ،فقط معامالت بین بانکی را بررسی
میکند .بانک مرکزی «از بانکهای کامبوج خواسته است تا به مردم اجازه
انجام معامالت با رمزارزها را ندهند».
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در چهارمین کنفرانس اقتصاد کالن ساالنه  NBCدر  5دسامبر  ،2017مدیر
ارشد بانک اظهار داشت که فعالیتهای تعداد معدودی از شرکتهای فعال
در کامبوج ،که سعی در ترغیب مردم به استفاده از رمزارزها برای خریدهای
روزمره و معامالت مالی دیگر دارند ،قانونی نیستند؛ زیرا این ارزها توسط
هیچ دولتی صادر یا حمایت نشدهاند .همچنین اظهار داشت که «ارزهای
دیجیتال نیز در این قلمرو غیرقانونی نیستند» و «از کاربران خواست تا هنگام
استفاده از آنها احتیاط کنند ».در  291دسامبر  NBC ،2017در یک بیانیه
مطبوعاتی مجددا تاکید کرد که «هرگز اجازه خرید و فروش و گردش هیچ
شکلی از رمزارز را نخواهد داد».

در  9اوریل  ،2018کمیسیون اوراق بهادار هنگ کنگ ( ،)SFCبه سرمایه
گذران نسبت به خطرات احتمالی معامله با رمزارز و سرمایهگذاری در عرضه
اولیه سکه هشدار داد .در این هشدار SFC ،گفت اقدام نظارتی در برابر
شماری از تبادالت رمزارز و صادر کنندگان ICOها صورت گرفته است SFC .به
صرافیها در هنگ کنگ هشدار داد که نباید با رمزارزها ،که به عنوان «اوراق
بهادار» شناخته شدهاند تجارت کنند .چراکه این ارزها در راهنمای کمیسیون،
به عنوان اوراق بهادار بدون مجوز تعریف شدهاند SFC .همچنین به هفت
صادرکنند  ICOنامه نوشته و بیشتر آنها قرارگیری تحت نظارت  SFCرا
تایید ،یا بالفاصله عرضه توکنها را به سرمایه گذران هنگ کنگی متوقف
کردند SFC .اظهار داشت که کنترل بازار و دخالت در اجرا را هنگامی که الزم
باشد ادامه خواهد داد و همچنین از متخصصان بازار میخواهد تا گزارش
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درستی برای جلوگیری از کالهبرداری یا تأمین سرمایه مشکوک ارائه دهند و
به  SFCبرای حصول اطمینان از رعایت قانون ،کمک کنند.
هشدار جدید در پی بیانیهای در مورد ICOها توسط  SFCدر  5سپتامبر
 2017صادر شده است .این بیانیه توضیح میدهدکه بسته به شرایط یک
 ،ICOتوکنهای دیجیتالی که عرضه یا فروخته شدهاند ممکن است «اوراق
بهادار» باشند و بنابراین ،مشمول قانون اوراق بهادار هنگ کنگ میشوند.
طبق این بیانیه:
جایی که توکنهای دیجیتال در یک  ICOدر تعریف «اوراق بهادار» گنجانده
میشوند ،معامله یا سرمایهگذاری روی توکنها ،یا مدیریت یا بازاریابی و
صندوق سرمایهگذاری در چنین توکنهایی ،ممکن است در حوزه یک
«فعالیت قانونگذاری شده» قرار گیرد .اعضای درگیر در یک «فعالیت
قانونگذاری شده» ،ملزم به اخذ مجوز یا نام نویسی در  SFCهستند؛ مهم
نیست که آیا اعضای درگیر در هنگ کنگ ساکن هستند یا خیر! تا زمانی که
چنین فعالیتی ،مردم هنگ کنگ را هدف قرار داده باشد ،مشمول قانون
هنگ کنگ میشود.
در  8ژانویه سال  ،2014در پاسخ به سوالی که در جلسه شورای قانونگذاری
درباره استفاده از بیتکوین مطرح شد ،دبیر خدمات مالی و خزانهداری
گفت :ارزهای مجازی مثل بیتکوین به عنوان پول قانونی در نظر گرفته
نشدهاند اما در هنگ کنگ کاالهایی مجازی هستند ،و درباره خطرات
استفاده از ارزهای مجازی هشدار داد .طبق گفته این دبیر:
تبدیل ،تجارت ،و نگهداری از چنین ارزهایی کامال خطرناک خواهد بود؛ زیرا
ارزش آنها توسط هیچ کاالی فیزیکی ،صادرکننده یا اقتصاد واقعی ،حمایت
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نشدهاست .محدودیتهای باالیی برای میزان کلی صدور چنین ارزهایی
مشخص شدهاست ،اما هیچ ضمانتی برای تبدیلپذیری آنها به پول قانونی
یا کاال در اقتصاد واقعی وجود ندارد .همچنین ،به دلیل فعالیتهای
سوداگرانه فردی ،قیمت ارزهای مجازی ممکن است مستعد نوسانات قابل
توجهای باشد.
در  25مارس  ،2015دبیر به سوال دیگری که در نشست شورای قانونگذاری
درباره قانونگذاری فعالیتهای تجارتی بیتکوین مطرح شد ،پاسخ داد .در
این بیانیه ،او به عدم وجود اقدامات نظارتی در مورد کاالهای مجازی
همچون بیتکوین در هنگ کنگ اشاره کرد .همچنین گفت قوانین موجود،
تحریمهایی را علیه اقدامات غیرقانونی همچون پولشویی ،تأمین مالی
تروریسم ،کالهبرداری ،طرح هرمی و جرائم سایبری ،با یا بدون شامل شدن
کاالهایی مجازی را انجامپذیر میسازد .وی اظهار کرد درصورت اقدامات
جنایی با استفاده از کاالهای مجازی ،پلیس اقدام به اجرای قانون خواهد
کرد .وی گفت ،دولت هنگ کنگ و قانونگذاران مالی همچنان نظارت دقیق
روی توسعه بیتکوین و سایر کاالهای مجازی را ،ادامه خواهند داد.

در  13ژانویه  ،2018بانک مرکزی اندونزی بیانیهای منتشر کرد و نسبت به
خرید ،فروش یا تجارت با ارزهای مجازی هشدار داد .این بیانیه به شرح زیر
است:
بانک اندونزی تأیید میکند که ارزهای مجازی از جمله بیتکوین ،به عنوان
ابزار قانونی پرداخت به رسمیت شناخته نشدهاند ،بنابراین برای پرداخت در
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اندونزی مجاز به استفاده نیستند .این حکم ،مطابق است با قانون شماره -7
 2011در مورد رمزارز ،که اظهار میکند ارز ،باید پولی باشد که توسط
جمهوری اندونزی صادر شده باشد و هر معاملهای که پول در آن دخیل
باشد ،باید با روپیه انجام شود.
در ادامه این بیانیه آمدهاست که مالکیت ارز مجازی «بسیار خطرناک و
ریسک پذیر» بوده و نسبت به خطرات حباب قیمت ،آسیب پذیر و برای
استفاده در پولشویی و تأمین مالی تروریسم ،مستعد است .بنابراین بانک
اندونزی تصور میکند که چنین ارزهایی «میتوانند ثبات نظام مالی را تحت
تاثیر قرار داده و خسارات مالی به جامعه وارد نمایند» .این بیانیه همچنین با
توجه به مقررات شماره  2017 2016/pbi/40/18بانک مرکزی اندونزی در
مورد اجرای پردازش پرداخت معامله ،و مقررات شماره  /pbi/12/19در مورد
اجرای تکنولوژی مالی ،کلیه اپراتورهای سیستم پرداخت و اپراتورهای
تکنولوژی مالی در اندونزی را ،از پردازش معامالت با استفاده از ارزهای
مجازی منع میکند.
این بیانیه که توسط وزیر دارایی ،در یک کنفرانس مطبوعاتی در  23ژانویه
 2018مورد حمایت قرار گرفت ،هشدار داد که ارزهای مجازی یک
سرمایهگذاری بسیار پرخطر و سوداگرانه هستند و گفت «ما همچنان به
عنوان یک دولت وظیفه داریم به عموم مردم گوشزد کنیم که استفاده از
رمزارزها به عنوان یک ابزار معامله ،مطابق با قانون نیست».
قبال در  2014منتشر شده بود ،روی احتیاط نسبت به استفاده از
بیانیهای
ً
ارزهای مجازی تأکید داشته و اظهار داشت «با توجه به قانون شماره  7سال
 2012درباره ارز و قانون شماره  23سال  1999که چندین بار اصالح
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شدهاست ،بانک اندونزی بیان میکند که بیتکوین و سایر ارزهای مجازی،
ارز یا ابزار قانونی پرداخت در اندونزی نیستند.

در ژاپن ،مشاغل مرتبط با تبادل رمزارز ،قانونگذاری شدهاند .قانون خدمات
پرداخت در ژویه  2016اصالح شد ،و این اصالح در  1اوریل  2017اجرا شد.
قانون خدمات پرداخت اصالح شده رمزارز را چنین تعریف میکند:
• ارزش دارایی که میتواند به عنوان پرداخت برای خرید یا اجاره کاالها
یا تدارک خدمات توسط افراد نامشخص استفاده شود ،و از طریق یک
نظام پردازش داده الکترونیکی قابل انتقال میباشد؛
• ارزش دارایی که میتواند برای مقدار دارایی باال توسط اشخاص
نامشخص بهصورت متقابل قابل مبادله باشد و از طریق یک سیستم
پردازش داده الکترونیکی قابل انتقال هستند.
در قانون همچنین آمدهاست که رمزارزها ،محدود به داراییهایی هستند که
بهصورت الکترونیکی ،روی دستگاهای الکترونیکی ذخیره شدهاند؛ ارز و
دارایی های معین شده به شکل ارز ،از این قاعده مستثنی هستند.
طبق قانون خدمات پرداخت ،فقط اپراتورهای تجاری ثبت شده در دفترخانه
مالی محلی معتبر ،مجاز به فعالیت در حوزه صرافی رمزارز هستند .اپراتور
باید یک شرکت سهامی یا یک «صرافی رمزارز خارجی» باشد ،نمایندهای
داشته باشد که در ژاپن اقامت دارد و یا دفتر یا ادارهای در ژاپن داشته باشد.
یک «صرافی رمزارز خارجی» ،به معنای ارائه دهنده خدمات تبادل رمزارز
است که توسط یک دولت خارجی تحت یک قانون ثبت شدهاست و یک
135 | 152

سیستم قانونگذاری معادل طبق قانون خدمات پرداخت ژاپن ،فراهم
میکند.
این قانون به صرافی رمزارز نیاز دارد تا بهصورت جداگانه ،پول یا رمزارز
مشتری را جدا از دارایی آنها مدیریت کند .وضعیت چنین مدیریتی باید
توسط حسابداران عمومی تصدیق شده یا توسط شرکتهای حسابداری،
بازبینی شود .صرافی باید قراردادی با یک مرکز حل اختالف انتخاب شده
همراه با تخصص در تبادالت رمزارز داشته باشد .صرافی باید سوابق
حسابداری معامالت رمزارز خود را نگه داشته و بهصورت ساالنه ،گزارش خود
را به آژانس خدمات پرداخت ( )FSAارائه دهد FSA .مجاز به بازرسی
صرافیهاست و دستورالعملهایی برای بهبود عملکرد آنها صادر میکند.
 FSAمیتواند مجوز صرافیهای رمزارز باطل کرده یا تجارت مشکوک آنها را
تا شش ماه در این موارد تعلیق کند:
• -صرافی یکی از شرایط الزم برای ثبت نام را از دست بدهد.
• -معلوم شود که صرافی ثبت نام را به طور غیر قانونی انجام داده است.
• -صرافی قانون خدمات پرداخت یا دستورالعملهای مبتنی بر این
قانون را نقض کند.
در تاریخ  26ژانویه  ،2018کوین چک ) ،(CoinCheckیکی از بزرگترین
صرافیهای رمزارز در ژاپن ،حدود  400میلیون دالر توکنها  NEMرا از دست
داد .دفتر امور مالی محلی دستور داد کوین چک گزارشی در مورد همان روز
ارائه دهد .سپس به بررسی آن و ارائه دستورالعمل بهبود تجارت در 29در
ژانویه  2018پرداخت .روز بعد  FSAدرخواست کرد تمام صرافیهای رمزارز،
برنامههای مدیریت خطر سیستم خود را بازبینی کنند و نتیجه را به FSA
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گزارش دهند .در  2مارس  FSA ،2018از محل کوین چک بازدید به عمل
آورد .در  8مارس  ،2018دفتر امور مالی محلی دستورات بهبود تجارت برای
هفت صرافی را صادر کرد که شامل کوین چک نیز میشد.
گروهی از صرافیهای رمزارز ،تصمیم خود برای تشکیل یک بدنه خودتنظیم
در  2مارس  2018را اعالم کردند ،که کلیه صرافیهای ثبت شده به آن ملحق
خواهند شد .این بدنه در نظر دارد مجوزی از  FSAطبق قانون خدمات
پرداخت بدست آورد.
عالوه براین ،طبق قانون جلوگیری از انتقال سودهای مجرمانه ،صرافیهای
رمزارز موظف هستند تا هویت مشتریانی که حساب باز میکنند را بررسی
کنند ،سوابق معامالت را نگاه دارند و هنگام مشاهده یک معامله مشکوک،
به مقامات اطالع دهند.
بر اساس آژانس ملی مالیات ( ،)NTAسود حاصل از فروش رمزارز در اصل
طبق قانون مالیات بر درآمد ،درآمد متفرقه (و نه سود سرمایه) در نظر گرفته
شدهاست NTA .سواالت و جوابهایی راجع به نحوه پرداخت مالیات رمزارز
گرد آوردهاست و آن را به صورت آنالین در  1دسامبر  2017منتشر کرد.
هنگامی که درآمد مشمول مالیات یک شخص محاسبه و مالیات بسته
میشود ،درآمد متفرقه به مبلغ سایر درآمدها اضافه خواهد شد.

سازمان پولی ماکائو ( )AMCMبیانیهای در  27دسامبر  2017منتشر کرد و به
صنعت مالی و عمومی درباره خطرات کاالها و توکنهای مجازی هشدار داد.
این بیانیه اظهار داشت که «هر تجارتی با چنین کاالیی ،خطرات قابل
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مالحظهای دربردارد و به مواردی همچون پولشویی و تأمین مالی تروریسم
محدود نمیشود و در برابر تمام شرکت کنندگان باید هوشیار ماند .بر اساس
این بیانیه ،به دنبال ممنوعیتهای مشابه توسط مقامات چینی در مورد
عرضه اولیه سکه AMCM ،اطالعیهای را برای بانک و مؤسسات پرداختی در
ً
مستقیما یا غیر مسقیم در خدمات مالی مربوطه شرکت
ماکائو صادر کرد که
نکنند یا این خدمات را ارائه ندهند .پیش از این ،در تاریخ  17ژوئن ،2014
 AMCMبیانیهای را با هشدار درباره خطرات معامالت بیتکوین منتشر کرد.
بر اساس این بیانیه ،بیتکوین نوعی از کاالی مجازی است که پول قانونی و
ابزار مالی تحت نظارت  AMCMمحسوب نمیشود AMCM .به عموم مردم
هشدار داد که تجارت با کاالهای مجازی نظیر بیتکوین «خطرات قابل
مالحظهای دربردارند ،که به مواردی همچون پولشویی و تامین مالی
تروریسم نیز محدود نمیشوند».

در  2ژانویه  ،2014بانک نگارای مالزی (بانک مرکزی مالزی) بیانیهای صادر
کرد که اظهار میداشت «بیتکوین به عنوان پول قانونی در نظام مالی این
کشور ،در نظر گرفته نشده و بانک مرکزی عملیات بیتکوین را قانونگذاری
نکردهاست .بنابراین به عموم مردم توصیه میشود در برابر خطرات مرتبط با
استفاده از چنین ارزهای دیجیتالی محتاط باشند».
در  14دسامبر  ،2017بانک برای اهداف همفکری عمومی ،سیاست پیشنهاد
شده «در مورد فراخوان گزارش تعهدات درمورد صرافیهای ارز دیجتال ،به
عنوان مؤسسات گزارش کننده تحت قانون مبارزه با پولشویی ،قانون ضد
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تامین مالی تروریسم و قانون اقدامات علیه فعالیتهای غیرقانونی 2001
( »)AMLAرا ،صادر کرد .بر اساس این بیانیه مطبوعاتی:
سیاست پیشنهادی ،تعهدات قانونی ،الزامات و استانداردهایی را معین
میکند که صرافیهای ارز دیجیتال ،که طبق اولین برنامه  AMLAتعریف
خواهند شد ،باید به عنوان مؤسسات گزارشدهی به کار گرفته شوند .این
تعهدات شفافیتی را شامل میشود که برای تهیه اطالعات مربوطه برای عموم
مردم ،به منظور درک بهتر و ارزیابی خطرات مرتبط با استفاده از ارزهای
دیجیتال در نظر گرفته شدهاند .این شفافیت ،همچنین به جلوگیری از
استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیتهای مجرمانه یا غیرقانونی کمک
خواهد کرد .همچنین یک صرافی ارز دیجیتال باید جزئیات کار را به بانک
اعالم نماید.
خودداری از اعالم جزئیات یا عدم رعایت تعهدات گزارشدهی ،ممکن است
منجر به قرارگیری صرافی ارز دیجیتال در جرم اقدامات غیرتوافقی طبق
 AMLAو همچنین فسخ احتمالی یا عدم پذیرش استفاده از خدمات مالی
آن ،در مالزی شود.
در این بیانیه همچنین تأیید شدهاست که ارزهای دیجیتال در مالزی پولی
قانونی در نظر گرفته نشده و صرافیهای دیجیتال توسط بانک قانونگذاری
نشدهاند؛ همچنین ،فراخوان تعهدات گزارش دهی درمورد صرافیهای ارز
دیجیتال بر هیچ شکلی از مجوز یا تأیید توسط بانک اشارهای ندارد .این
بیانیه با توصیه مجدد به عموم مردم برای «ارزیابی محتاطانه در مورد
خطرات مرتبط با معامالت ارزهای دیجیتال» ،ادامه مییابد.
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طبق این سیاست ،دولت به صرافیهای ارز دیجیتال برای رعایت مقررات
مرتبط با «شناسایی و تایید مشتریان و ذینفعان ،نظارت مداوم بر معامالت
مشتریان ،غربالگری تحریم ،گزارشدهی معامالت مشکوک و نگه داری
سوابق» ،تعهدات شفافیت و «الزام ارائه داده و آمار به بانک» برای مدیریت
خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم ،نیاز دارد .اظهار نظرهای عمومی
درباره پیشنویس سیاست تا تاریخ  14ژانویه  2018منقضی میشوند؛ هیچ
تاریخی برای نهایی شدن آنها در نظر گرفته نشده است.
عالوه براین ،یک گزارش خبری در فوریه  2018اعالم کردهاست که بانک
قصد دارد یک مقاله مفهومی درباره رمزارزها منتشر کند ،و این مقاله نیز نه
رمزارزها را به عنوان پول به رسمیت میشناسد و نه آنها را به کلی ممنوع
ً
«اساسا ،اجازه خواهیم داد رواج دهندگان
میکند .رئیس بانک اظهار داشت،
رمزارز (شامل بیتکوین ،اتریوم و ریپل) ،روش آنها و همچنین افراد پشت
صحنه شفافتر شوند .با اینکار ،عموم مردم میتوانند به تنهایی درباره
سرمایهگذاری در رمزارزها تصمیم بگیرند».
یک گزارش خبری دیگر میگوید که بانک برای صدور قیمتها و
روششناسی استفاده شده برای تعیین چنین قیمتهایی و همچنین افزایش
شفافیت ،به صرافی ها نیاز دارد .این گزارش همچنین بیان میکند که
کمیسیون اوراق بهادار مالزی ( ،)SCقصد دارد یک چارچوب تبادل رمزارز
صادر و نظارت بر این بخش را تشدید کنند .طی این تصمیم ،یک نامه توقف
کار به یک استارتآپ شده در نهم ژانویه ،به دلیل عدم پیروی از مقررات
اوراق بهادار کشور صادر شد .قبل از آن در سپتامبر  ،2017این کمیسون
بیانیهای صادر کرد که در آن ،به سرمایهگذاران نسبت به «ظهور توکن
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دیجیتال مبتنی بر فعالیتهای تامین سرمایه در مالزی یا هرجای دیگر
هشدار میداد ،که ممکن است به عنوان عرضه اولیه سکه ،عرضه اولیه توکن،
ً
متعاقبا در یک
پیش فروش توکن یا فروش انبوه توکن ،معرفی شوند.
سخنرانی در نوامبر  2017رئیس کمیسیون اظهار داشت که:
ما همچنان به بیانیه خودمان ایستادگی میکنیم که چنین برنامههایی
(ICOها) ،به شکل فعلی خود خطرات قابل توجهای برای سرمایهگذاران
ً
قویا سرمایهگذاران را برای درک کامل
بوجود میآورند .بنابراینSC ،
ویژگیهای طرح و برنامه  ICOتشویق میکند تا خطرات آن را قبل از تفکیک
پولشان بدقت بسنجند .ما همچنین اکنون بخشی از ( IOSCOسازمان
بینالمللی کمیسیوناوراق بهادار) هستیم که قانونگذاران شرکت کننده ،در
حال بررسی آخرین تحوالت در این فضا هستند.
در عین حال ،ما به عالقه روزافزون سرمایهگذاران مالزی به تجارت با رمزارزها
و داراییهای دیجیتال توجه میکنیم .برای تسهیل چنین فعالیتهایی در
بازار ما و راهاندازی آن در مکانهای حفاظتی مناسب برای سرمایهگذارSC ،
در حال مرور مقررات و راهنماییهای مربوط به استفاده کاربردی و مؤثر از
داراییهای دیجیتال در بازار سرمایه ،از جمله تجارت بازار ثانویه ارز رمزنگاری
شده و دارایی دیجیتال ،میباشد.
با توجه به رسیدگی مالیاتی ،در ژانویه  2018هیئت مدیره درآمد داخلی
مالزی ( )IRBحساب بانکی یک پلتفرم تجاری رمزارز مستقر در انگلیس را
ً
ظاهرا به منظور حسابرسی برای تعیین اینکه آیا
مسدود کرد .این کار
شرکت قانون مالیات بر درآمد را رعایت میکند یا نه ،انجام شدهاست.
درخواستی طبق بخش  81از این قانون و همچنین بخش  37از  AMLAبرای
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ارائه اطالعات در مورد همه مشتریان مالزیایی شرکت انجام شده است .طبق
گفته رئیس اجرایی « IRBهمه معامله گران باید به نگهداری مناسب سوابق
برای اهداف حسابرسی و افشای هر گونه معامالت حاصل از تجارت با
رمزارزها در صورت درخواست  ،IRBبه الزامات مالیاتی مالزی پایبند بمانند.

جزایر مارشال قوانینی را تصویب کردهاست که اجازه راهاندازی رمزارز ملی
خودش را برای به کاری گیری آن به عنوان پول قانونی برای شهروندان و
مشاغل در این جزیره میدهد .این ارز  ،sovereignیا  SOVنامیده شده و به
عنوان پول قانونی در جزایر مارشال برای همه بدهیها ،عوارض عمومی،
مالیاتها و عوارض ،به کار گرفته میشود .عالوه بر دالر آمریکا ،این ارز نیز به
عنوان پول قانونی در گردش خواهد بود SOV .در آیندهای نزدیک در ICO
معرفی و سپس ،برای ساکنین جزایر مارشال ابزاری برای نگهداری ،ذخیره و
انجام معامله با آن فراهم خواهد شد .تجار نیز در جزایر مارشال به برنامه
های کامپیوتری درسترسی خواهند داشت که آنها را قادر به دریافت
پرداختها توسط  SOVمیکند .وزیر دارایی ،شخص یا یک شرکتی را برای
انجام  ICOمنصوب خواهد کرد .گزارشهای خبری به یک شرکت تکنولوژی
مالی به نام  Neemaاشاره میکنند که احتماال قرارداد برای انجام  ICOبه آن
واگذار شده باشد.
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در اکتبر سال  ،2017سازمان بازارهای مالی ( )FMAاطالعاتی در مورد
رمزارزها و خطرات مرتبط با آنها به عنوان بخشی از راهنمای گزینههای
سرمایهگذاری منتشر کرد .به ویژه سه نکته زیر را درباره رمزارزها برجسته
میکند:
 آنها پر خطر و بسیار بی ثباتند-و قیمتشان میتواند به سرعت باال وپایین شود.
 آنها در نیوزلند قانونگذاری نشدهاند رمزارزها ،تبادالت رمزنگاری شده و مردمی که از آنها استفاده میکنند،اغلب هدف کالهبرداری و شیادی آنالین قرار میگیرند.
 FMAهمچنین یادداشتی در مورد عرضه اولیه سکه ( )ICOو خدمات رمزارز
(از جمله صرافی ها ،کیف پولها و کارگذاریها) منتشر کرد .این اطالعات به
کارکرد چارچوب نظارتی موجود برای محصوالت و خدمات مالی مربوط
میشوند .با توجه به ICOها ،این راهنما بیان میکند که:
میزان تنظیم و قانونگذاری یک  ،ICOبستگی به این دارد که یک «محصول
مالی» به سرمایهداران جزئی در نیوزلند عرضه شده باشد (یعنی «عرضهای
قانونگذاری شده» ارائه شده باشد) .اینکه آیا یک توکن عرضه شده از
طریق یک  ،ICOیک محصول مالی است یا خر ،و اگر هست ،چه نوع
محصولی است ،بستگی به مشخصات خاص توکن و ذات اقتصادی آن دارد.
سپس  FMAتوضیح میدهد که چگونه یک توکن ممکن است یکی از چهار
نوع از محصوالت مالی مقرر در قانون محصول بازارهای مالی  2013در نظر
گرفته شود (اوراق بهادار قرضه ،اوراق بهادار سهام ،محصوالت سرمایهگذاری
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مدیریت شده و مشتقات آن) و در این صورت ،تعهدات صادرکننده کداماند.
همچنین یادآور میشود که ICOها و توکنهایی که محصوالت مالی نیستند،
هنوز هم مشمول قوانین کلی حفاظت از مشتری در نیوزلند هستند؛ برای
مثال ،ممنوعیت علیه محصوالت گمراه کنند و فریبنده و کالهبرداری یا
اقدامات جنایی.
با توجه به خدمات رمزارز ،راهنمای  FMAبیان میکند مشاغل مستقر در
نیوزلند که «سرویس مالی» مرتبط به رمزارزها ارائه میدهند ،باید قانون ارائه
دهندگان خدمات مالی  2008را رعایت نمایند .سپس توضیح میدهد
چگونه انواع مختلف مشاغل ،ممکن است به عنوان ارائه دهنده خدمات
مالی و تعهدات چنین مشاغلی در نظر گرفته شوند.
اداره درآمد داخلی ( )IRDهنوز هیچ راهنما یا حکمی راجع به روش مالیاتی
رمزارزها صادر نکردهاست .برنامه کاری احکام عمومی آن برای سال -2017
 2018شامل  GSTو مالیات بر درآمد میشود .روش مالیاتی رمزارزها به
عنوان یک کاال ،از تاریخ  9فوریه  ،2018در حال انجام است.
بر اساس یک گزارش خبری در ژانویه  IRD ،2018اعالم کرد که مردم باید «با
پول بدست آمده از خرید و فروش رمزارزها به همان روش یا روشی مشابه با
پول بدست آمده از خریدوفروش طال رفتار کنند .یعنی ،باید مالیات سودی
که به وسیله فروش یک ارز بدست آمده را پرداخت کنند ،فقط در صورتی که
ان ارز با قصد فروش مجدد خریداری شده باشد ».این امر نویسنده را به
سمت اطالعات مفیدی هدایت میکند ،که توضیح میدهد مبالغ بدست
آمده از واگذاری طال ،درصورتی که طال برای هدف واگذاری بدست آمده
باشد ،مشمول درآمد خواهد بود.
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عالوه بر این ،سخنگوی بانک رزرو نیوزلند (بانک مرکزی این کشور) ،در
دسامبر  2017در یک مقاله خبری خاطر نشان کرد که رمزارزها در بازبینی
عمده بانک نسبت به مدل عملیاتی و زیرساختهای حمایت کننده آن،
گنجانده میشوند ،که هم اکنون نیز در حال انجام است .وی توضیح داد که:
این پروژه بر محرکهای تقاضا ،مدلهای توزیع و جانشینهای نقدی تمرکز
میکند .این امر شامل جستجوی ارزهای رمزنگاری شده ،تکنولوژی بالکچین
و دفترکل توزیعشده میشود .بانک رزرو ،بیتکوین را قانونگذاری
نکردهاست .با این حال وضعیت قانونی بیتکوین تحت قانون عادی مربوط
به قراردادها ،تعهدات مالیاتی و غیره قرار دارد.
یک نوشته تحلیلی توسط بانک رزرو در نوامبر  2017منتشر شده است ،که
تکنولوژی مرتبط با رمزارزها ،توزیع ،سازوکارها و پیامدهای رمزارزها برای
مشتریان ،سیستمهای مالی ،سیاستهای پولی و سیاست نظارتی آنها را،
مورد بحث قرار میدهد.

بانک مرکزی فیلیپین ( )BSPدستورالعملهایی درباره ارزهای مجازی منتشر
کردهاست .به ویژه ،چنین دستورالعملهایی مقرر می دارند از آنجایی که
ارزهای مجازی توسط بانک مرکزی یا یک کاالی خاص پشتیبانی نشدهاند،
در هیچ کشوری تضمین نمیشوند و پول قانونی نیستند .با این حال ،از آنجا
که آنها به عنوان مجرایی برای تأمین خدمات مالی خاص (نظیر حوالهها و
تراکنشها) استفاده شدهاند ،نهادهایی که از چنین خدماتی استفاده میکنند
باید در  BSPنام نویسی کنند و اقدامات کافی برای کاهش و مدیریت
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خطرات مرتبط با چنین ارزهایی را اتخاذ نمایند .عالوه براین ،این راهنما
مجازاتهای قابل اعمال به نهادهایی  vcبدون مجوز مناسب از  BSPرا،
معرفی میکند.

در  12ژوئن  ،2017بانک مرکزی ساموآ بیانیهای صادر کرد که در آن به مردم
هشدار داد در برخورد و معامله با سرمایهگذاریهای ارز دیجیتال «بسیار
محتاط و هوشیار باشند» .به عنوان بخشی از یک هشدار گستردهتر نسبت
به برنامهها و طرحها ،به مردم توصیه کرد که خطرات و سودهای
سرمایهگذاری را کامال درک کنند و در صورت عدم اطمینان ،با بانک تماس
بگیرند.
هیچ بیانیه دولتی یا اقدامات نظارتی دیگری ،تعیین نشده است.

در پی افزایش تعداد عرضه اولیه سکه در سنگاپور به عنوان یک ابزار افزایش
سرمایه ،در  1آگوست  ،2017سازمان پولی سانگاپور ( )MASبیانیهای صادر
کرد که توضیح میدهد عرضه یا صدور توکنهای دیجیتال در سنگاپور ،اگر
توکنهای دیجیتال در تعریف «اوراق بهادار» قانوگذاری شده طبق قوانین
اوراق بهادار قرار گیرند ،توسط  MASقانونگذاری خواهد شد .موضع MAS
قانونگذاری ارزهای مجازی نیست .بیانیه گفت« ،بااین حال MAS ،مشاهده
ً
صرفا یک ارز مجازی است».
کردهاست که کارکرد توکنهای دیجیتال فراتر از
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پس از این بیانیه ،وزیر و معاون وی ،متصدی  ،)DPM( MASبه سواالتی
اعضای پارلمان در نشست  2اوکتبر  2017درباره قانونگذاری رمزارزها و
ICOها پاسخ دادند .طبق گفتههای  ،DPMاگرچه  MASارزهای مجازی را
خود قانونگذاری نمیکند ،اما فعالیتهای مرتبط با استفاده از ارزهای
مجازی (نظیر پولشویی و تامین مالی تروریسم) را قانونگذاری خواهد کرد
که تحت حوزه نظارتی  MASقرار دارند DPM .گفت MAS ،در حال کار روی
یک چارچوب نظارتی جدید برای پرداختها است که خطرات مرتبط با
ارزهای مجازی را در نظر خواهد داشت DPM .اظهار داشت در مورد ICOها،
 MASقانونگذاری خاصی انجام ندادهاست اما بر نظارت روی تحوالت ادامه
خواهد داد و قوانین هدفمندتر را زمانی که الزم باشد بررسی میکند.
با توجه به چارچوب نظارتی جدید پرداخت MAS ،یک مقاله منتشر
کردهاست که الیحه خدمات پرداخت در نوامبر  2017را پیشنهاد میکند .این
الیحه پیشنهادی باعث گسترش حوزه فعالیتهای پرداخت قانونگذاری
شده برای دربرگرفتن خدمات ارز دیجیتال ،و نوآوریهای دیگر میشود .طبق
این چارچوب جدید ،نهادهایی که خدمات ارز مجازی ،شامل خرید یا فروش
ارز را انجام میدهند ،نیاز به مجوز خواهند داشت.

دولت کره جنوبی قانونی را اجرا کردهاست که تجارت با رمزارزها را فقط از
طریق حسابهای بانکی با نام حقیقی مجاز میکند که در  30ژانویه 2018
شروع میشود .معاملهگران رمزارز باید با بانکهای مربوط به تجارت رمزارز
قرارداد داشته باشند .این بانکها مدیریت معاملهگران و امنیت سایبری
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سیستمها را قبل از امضای چنین قراردادهایی بررسی میکنند .برای ایجاد
یک سپرده گذاری در کیف پول خود در یک پلتفرم واسطه رمزارز ،معاملهگر
باید یک حساب در بانکی داشته باشد که واسطه رمزارز نیز در آنجا حساب
دارد .بانک هویت معامله کننده (مشتری) را هنگام بازکردن حساب برای
معامله و تجارت بررسی میکند و معاملهگر ،حساب بانکی خود را به
فروشنده و واسطه گزارش میدهد .واسطه نیز هویت معاملهگر را بررسی و
ثبت حساب معاملهگر توسط بانک را درخواست میکند .معاملهگران
ناشناس رمزارز میتوانند از حساب خود برداشت کنند اما نمیتوانند یک
سپرده جدید ایجاد نمایند .افراد زیر سن قانونی و همچنین افراد خارجی،
صرف نظر از محل زندگی خود ،از تجارت با رمزارزها منع شدهاند.
طبق قانون گزارش و استفاده از اطالعات معامالت مالی ،مؤسسات مالی
موظف به گزارش معامالت مالی هستند که مشکوک ،غیرقانونی یا درگیر
پولشویی (با ارائه مدرک قابل قبول) میباشند .واحد اطالعات مالی کره
جنوبی ( ،)KFIUدستورالعملهایی درمورد گزارش دهی بانکها برای
جلوگیری از پولشویی از طریق معامالت رمزارز ،صادر کرد .این راهنماها،
نمونه موقعیت مشکوک را به شکل زیر فهرست میکنند:
 زمانی که معاملهگر بیش از  10میلیون وون (حدود  9.400دالرآمریکا) در روز یا  20میلیون وون یا بیشتر در هفته

واریز یا

برداشت میکند.
 زمانی که یک معاملهگر یا تاجر پنج بار یا بیشتر در روز ،یا هفت باریا بیشتر در هفته ،معامالت مالی (بانکی) انجام میدهد.
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 وقتی معاملهگر سابقه سپردهگذاری برای حساب صرافی رمزارزنداشته باشد ،باید وجوه ارسال شده از حساب صرافی رمزارز
بهصورت نقدی برداشت شود.
 زمانی که دالیل معقولی برای این گمان وجود دارد که یک تاجر،مبلغ پول معامله یا تعداد معامالت را برای جلوگیری از گزارش
توسط مؤسسات مالی ،تقسیم میکند.
این قانون و دستورالعملها همچنین اجازه میدهند که واسطههای رمزارز و
بانکها ،هویت و سایر اطالعات معاملهگران را تأیید نمایند.
در  20فوریه  ،2018رئیس سرویس نظارت مالی کره جنوبی ،گفت که دولت
از تجارت رمزارز «عادی» رمزارزها حمایت کرده و مؤسسات مالی را برای
تسهیل معامالت ،تشویق به همکاری با صرافیهای رمزارز میکند.
در مارس  2018گزارش داده شد که و زیر دارایی ،درحال تهیه پیشنویس
چارچوب مالیات رمزارز تا پایان ژوئن  2018است .بنابر گزارشها ،این
وزارتخانه درآمد حاصل از رمزارزها را سود سرمایه یا درآمد متفرقه در نظر
میگیرد.

در  19دسامبر  ،2017کمیسیون نظارت بر امور مالی تایوان ( ،)FSCبیانیهای
با هشدار به عموم مردم درباره خطرات سرمایهگذاری در کاالهای مجازی،
نظیر بیتکوین ،صادر کرد .در این بیانیه FSC ،تصریح کرد که در تایوان،
ً
شدیدا سوداگرانه» در نظر
ارزهای مجازی نظیر بیتکوین «کاالهای مجازی
گرفته شدهاند .بر اساس این بیانیه ،اینکه آیا توکنهای درگیر در عرضه اولیه
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سکه طبق قانون بورس و اوراق بهادار ،اوراق بهادار هستند یا نه ،بهصورت
موردی بررسی خواهد شد و جمعآوری غیرقانونی سرمایه مطابق با قوانین
مالی ،پیگرد قانونی خواهد داشت.
پیش از این ،در  30دسامبر  ،2013بانک مرکزی تایوان و  FSCمشترکا
بیانیهای خطاب به عموم مردم درباره خطرات ذاتی معامله با بیتکوین صادر
کردند .در این بیانیه ،قانونگذاران گفتند که بیتکوین یک ارز واقعی نیست
ً
شدیدا سوداگرانه» است .به عموم مردم درباره خطرات
اما یک «کاال مجازی
خاص مرتبط با پذیرش ،تجارت ،یا نگهداری از بیتکوین هشدار داده شد.
بیانیه میگوید بانک مرکزی و  FSCاقدامات نظارتی الزم در زمان مناسب ،در
مورد تدارک خدمات مرتبط با بیتکوین توسط مؤسسات مالی را ،اتخاذ
خواهد کرد.
به دنبال اخطار  FSC ،2013اطالعیهای در  6ژانویه  2014منتشر و در پی
آن ،بانکها و مؤسسات مالی تایوان را ،از پذیرش یا تبادل بیتکوین یا تهیه
خدمات مرتبط با بیتکوین در دستگاههای خودپرداز بانک ،منع کرد.

بانک تایلند بخشنامهای در  12فوریه  2018صادر کرد که از مؤسسات مالی
میخواست تا از انجام هر معاملهای با رمزارزها خودداری نمایند .بانک
بانکوک ،معامالت مربوط به معامله رمزارزها با یک شرکت خصوصی
تایلندی ،به نام  TDAXرا ،در  24فوریه  2018متوقف کرد .در  27فوریه
 ،Krungthai Bank ،2018یک مؤسسه مالی دولتی ،معامالت مرتبط با
رمزارزها در  TDAXرا از طریق حسابهای بانکی متوقف کرد .بر اساس یک
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مقاله خبری ،حتی پس از صدور یک قانونگذاری جدید ،این ممنوعیت ادامه
خواهد داشت.
اگرچه دولت انتظار دارد قوانین جدیدی راجع به رمزارزها در آینده تصویب
شود ،اما تصمیم گرفتهاست تا اقدامات موقت برای محافظت از
سرمایهگذاران رمزارز به عمل آید .بر اساس گزارشهای خبری ،در  13مارس
 ،2018هیئت دولت ،اصول پیشنویش دو حکم سلطنتی را تصویب کرد؛
یکی برای قانونگذاری ارزهای دیجیتال ،از جمله رمزارزها ،معامالت و عرضه
اولیه سکه ،و دیگری برای اصالح قانون مالیاتی جمعاوری سود سرمایه
رمزارزها .این حکمها کلیه تراکنشهای داراییهای دیجیتال ،شامل تبادل
داراییهای دیجیتال ،کارگزاران و معاملهگرها را ،موظف به نام نویسی در
سازمانهای مربوطه میکند.

در اکتبر  ،2017تعدادی از رسانههای خبری گزارش دادند که دولت واناتو به
مردم اجازه استفاده از رمزارز برای پراخت هزینههای اخذ تابعیت واناتو به
عنوان بخشی از برنامه سرمایهگذاری تابعیت و شهروندی آن را ،میدهد .با
ً
متعاقبا این موضوع را رد کردهاست و گفت که
این حال ،اداره امور شهروندی
هیچ تأیید قانونی در مورد استفاده از رمزارزها برای این هدف وجود ندارد و
پرداختها باید به دالر آمریکا باشند.
هیچ بیانیه دولتی یا اقدام نظارتی دیگری ،تعیین نشدهاست.
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بانک دولتی ویتنام فرمانی در مورد رمزارزها در  30اکتبر  2017صادر کرد .بر
اساس گزارشهای خبری ،بانک:
اصوال مشخص شدهاست که بیتکوین و سایر ارزهای مجازی وسیله قانونی
پرداخت نیستند .این امر همچنین بهطور مؤثر صدور ،بکارگیری و استفاده از
رمزارزها را غیرقانونی اعالم میکند .کسانی که این فرمان و سایر اصول
قانونی مرتبط را نقض نمایند ،تا  200میلیون دانگ (حدود  9000دالر
آمریکا) جریمه خواهند شد.
همچنین برخی رسانهها گزارش کردهاند که دولت در تالش است تا یک
چارچوب قانونی برای رمزارزهای ایجاد کند .آنها اعالم کردهاند که رئیس
بانک دولتی ویتنام ( )SBVاظهار دارد که در مواجهه با رمزارز به عنوان یک
دارایی سرمایهگذاری SBV ،با وزارت دادگستری برای مطالعه چارچوب
قانونی به منظور مدیریت بیتکوین ،همکاری میکند.

https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/world-survey.php
http://www.viraminer.org
http://www.viraminer.org
https://iranblockchain.org
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