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 در سراسر جهان هارمزارز گذاریقانون 
 تهیه شده توسط کارکنان هیئت مدیره تحقیقات حقوقی جهانی

سراسر جهان در  هااین گزارش به دورنمای سیاسی و حقوقی پیرامون رمزارز
 کتابخانه کنگره  2014قانون  گزارش  شباهت به  بی   ،از حیث شکل و پردازدمی

موضوع،که چهل حوزه قضایی و اتحادیه اروپا را پوشش   ین هم در مورد 
کشور و همچنین برخی  130این گزارش دربرگیرنده  اما. نیست دهد، می

هایی درباب این موضوع صادر  ی که قوانین و سیاستاهای منطقه سازمان
تر  تر و مشروح ای جامعتوجه طرز قابل ؛ به همین دلیل به باشدمی  نیز اندکرده 
ه این واقعیت نسبت داده  در درجه نخست ب  ده گستر  این رشد . است

 و اندگیر شده چهار سال گذشته رمزارزها همه  در طولکه  شودمی
پنجه نرم کردن با وی را برای دست تر بیش و ملی  ایهای منطقه سازمان
وسیعی از اطالعات و ی مجموعه  دسترسی بهاند. شان واداشته مقررات 

http://viraminer.org/
hashban.com/
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بازار درحال رشد رمزارزها توسط   دیریتچگونگی م مرتبط با هایداده 
  که ؛سازدمیرا ممکن  شناسایی الگوهای نوظهور، قضایی مختلف  هایحوزه 

بر  وردهای کشوری براهمچنین  اند.ادامه توضیح داده شده ها در نآ برخی از 
  منطقه هر مختص های مقایسه اند تا امکان تنظیم شده  اساس منطقه 

 .  پذیر باشدامکان
 

 پذیریانعطالفهای جالب توجه در مورد بازار درحال رشد رمزارز، یکی از جنبه 
  دراصطالحات مورد استفاده برای توصیف محصوالت مختلفی است که 

به   کلیطور ه ب چهآناز  مختلف درحالی که اشکال  گیرند؛قرار می قلمروی آن
ها بر  همه آن ه از این جهت ک  . اندمشابه ،شودمی عنوان "رمزارزها" شناخته 

اساس تکنولوژی غیرمتمرکزی به نام بالک چین هستند که پایه و اساس  
ها از  نشده برای توصیف آرمزنگاری دارد؛ امامجموعه اصطالحات استفاده 

اصطالح برای مثال  است. متفاوت یک حوزه قضایی به دیگری بسیار 
  این صورت است:  توسط برخی کشورها به "رمزارز"ی شده برای کلمه برده کاربه 

، تایلند و استرالیا(، کاالی مجازی )کانادا، چین، آرژانتینارز دیجیتال )
)ایتالیا و   یپرداخت )سوئیس(، ارز سایبر توکن رمزی )المان(، یوان(، توکنتا

 دارایی مجازی )هندوراس و مکزیک(. و و لبنان(  لبنان(، ارز الکترونیک )کلمبیا
 

اخطارهای شده، قضایی بررسی هایحوزه  میان ترین اقدامات از یکی از شایع 
چنین  گذاری در بازارهای رمزارز است.های سرمایه ی دولتی درباره دام صادره 

اند، عمدتا برای توسط بانک های مرکزی صادر شده  تر بیشکه هشدارهایی،
که توسط دولت صادر و درباره تفاوت بین ارزهای واقعی ) موزش شهروندانآ
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. پشتوانه دولتی ندارند که  استطراحی شده  یی و رمزارزها( شودمیضمانت 
  عدمارزها و باالی رمزنوسان  شدارهای دولتی خطر مضاعف ناشی ازدر اکثر ه 

هایی را  هایی که چنین معامالت و تراکنشبسیاری از سازمان گذاریقانون
  دهند ها تذکر می ن آ تر بیش همچنین . کند را خاطرنشان می  کنند میتسهیل 

کار را با ریسک   ، اینکنندمیگذاری شهروندانی که در رمزارزها سرمایه 
قانونی در   گونه دسترسیهیچ  ، در صورت ضرر دهند وانجام می شخصی 

 گیرد. ها قرار نمین اختیار آ
 

به  همچنین شده توسط کشورهای مختلف بسیاری از هشدارهای صادر
غیرقانونی مهیا  هایت فعالیبرای  رمزارزهاکه  دارند هایی اشاره فرصت 

  شده فراتر ازکشورهای بررسی  شویی و تروریسم. برخی از؛ مانند پول کنندمی
شویی، درباب پولخود را اند و قوانین به عموم رفته دادن هشدار 

از  اند و به بازارهای رمزارزها تعمیم داده یافتهضدتروریسم و جرائم سازمان
تمام الزامات به منظور فراهم که  هندخوامیها و دیگر موسسات مالی بانک

برای مثال، استرالیا،  .تسهیل نمایند را  یقوانین چنین  تحتبازارهایی آوردن 
مالت رمزارز و موسسات  جزیره مان اخیرا قوانینی برای ایجاد معا کانادا و

است که تحت دامنه قوانین تامین مالی ضد تروریسم و  تصویب کرده 
 کند. ی کمک م  هاآن شویی به پول

 
هایی را بر  قضایی حتی فراتر رفته و محدودیت  هایحوزه برخی 
از یک حوزه به حوزه   آنکه میزان  اندرمزارزها اعمال کرده ری در گذاسرمایه 

 دیگر متغیر است.  
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برخی )الجزایر، بولیوی، مراکش، نپال، پاکستان و ویتنام( هرگونه فعالیتی 
متفاوت   کمیقطر و بحرین رویکرد  رفی،از ط اند.رزها را منع کرده شامل رمزا

 هایفعالیت شان را از هرگونه مشارکت در شهروندان  به این صورت که؛ دارند
در   توانندشهروندان می اما اند،ای منع کرده در سطح منطقه  هارزمشمول رمزا

  . همچنین کشورهایی وجود دارند کهکنندشان فعالیت خارج از مرزهای 
اما بوسیله   ،کنندمی منع ن گذاری در رمزارزهارا از سرمایهشان شهروندان  اگرچه

معامالت مشمول  سهولتشان بر کننده درون مرزهایی منع موسسات مال
بنگالدش، ایران، مانند )  کنندمیهای غیرمستقیمی اعمال محدودیت  رمزارزها

 تایلند، لیتوانی، لسوتو، چین و کلمبیا(. 
 

 را ها(ی اولیه سکه )عرضه ها ICO، شدهتعداد محدودی از کشورهای بررسی 
  جذب سرمایه ان مکانیسمی برای رمزارزها به عنوکه از  اندکرده  گذاریقانون

، برخی کنداشاره می ها ICOقضایی که به  هاینظام از . کنندمیفاده است
، درحالی کنندمی را منع  هاآن از هر جهت)عمدتا چین، ماکائو و پاکستان( 

اکثر  دهند. در قرار می ها آن  گذاریقانونبر  تمرکز خود راا هآن  تر بیش که 
  و موسسات و نهادهای حقوقی مرتبطها ICO گذاریقانونها، این نمونه 

است. برای مثال در نیوزلند، بسته به  متغیرها ICO بندیطبقه  بسته به نحوه
سهام، هادار اوراق بهادار بدهی، اوراق ببه عنوان یک شده توکن عرضه که این

، بندی شده باشدطبقه  هامشتقات آنیا  شده مدیریت  محصول سرمایه
  به ابه در هلند، قواعد مربوط طور مشه . ب کنندمیایجاب  را الزامات خاص خود

 شده یک اوراق بهادارتوکن عرضه  آیارد که خاص بستگی به این دا ICOیک 
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به عبارتی . شودمیگذاری جمعی محسوب سرمایه یا واحدی در یک  است و
 گیرد.  مورد به مورد انجام می ارزیابی

 
رمزارزها را  چین و ظهور تکنولوژی بالکدالیل مختلف،  به رغم،همه کشورها 

ند،  اه این گزارش بررسی شد درکه  هادولت. برخی از بینندبه منزله تهدید نمی 
، ند شناس نمیپول قانونی به رسمیت یک به عنوان را رمزارزها  عین حال که در

حکومتی هستند که  در حال توسعه و  بینندمی تکنولوژیاین پتانسیلی در 
سیستم قانونی سازگار با رمزارزها داشته باشد تا از آن به عنوان جاذب 

کشورهایی مانند   . ی پیشرو این صنعت استفاده کنندها شرکتسرمایه برای 
 دارند.  قراردر این دسته  اسپانیا، بالروس، جزیره کایمان و لوکزانبورک 

 
به دنبال این هستند که حتی فراتر رفته و سیستم رمزارز خود  هادولتبرخی 

را توسعه دهند. این گروه شامل لیست متنوعی از کشورها همچون جزایر  
( و  eccbمارشال، ونزوئال، کشورهای عضو بانک مرکزی کارائیب شرقی ) 

ر  گذاری د ای سرمایه هدر رابطه با دام که  یی کشورهاهچنین . است لیتوانی
که   اعالم کردند  بودند، مشخصا ا برای عموم مردم بیانیه صادر کرده رمزارزه

تر از آن است که اهمیت  کوچکدر این برهه از زمان،  هابازار رمزارز  یاندازه 
بر آن مجوز و یا اعمال ممنوعیت صدور  گذاریقانونتوجه و بررسی به منظور 

 انگلستان(.  ،)بلژیک، افریقای جنوبیباشد 
 

و در رمزارزها گذاری سرمایه  ایجاد امکانکه در مورد  متعددی یکی از سواالت 
  نظر  به مالیات است. در این مورد  مساله ، آیدمیبوجود  هاآن استفاده از 
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خاص   های فعالیترمزارزها و بندی طبقه  چگونگی ،چالشکه رسد می
  زیرا ؛ قرار دارد اولویتدر  هالمسباشد. این دهی از منظر مالیات ها آن مشمول

اج یا فروش رمزارزها  سود حاصل از استخرکه آیا  شودمیاین سوال مطرح 
بایستی ثابت و یا سود سرمایه  شودمیبندی طبقه  درآمدبه عنوان 

، رمزارزها را از لحاظ  شده. کشورهای بررسیباشد مالیات یکننده تعیین 
در مثال  این موارد، اندکرده بندی قه طبمتفاوتی  هایروش اهداف مالیاتی به 

   است:های زیر نشان داده شده 
 

 اسرائیل: مالیات به عنوان یک دارایی 
 بلغارستان: مالیات به عنوان یک دارایی مالی

 مالیات به عنوان یک ارز خارجیسوییس:  
 درآمد و اسپانیا: وابسته به مالیات  آرژانتین
 ف از مالیات در صورت ضرر معاو  درآمدوابسته به مالیات  دانمارک: 

نشده مشمول  ی ثبت ها شرکت مشمول مالیات شرکتی،  ها شرکت انگلستان: 
، افراد حقیقی مالیات سود سرمایه  درآمدپرداخت مالیات بر اساس 

 پردازند.  می
 

، سود حاصل از  2015در سال  ( ecj)اروپا عدالت  بدلیل تصمیم دیوانعمدتا 
مشمول مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای عضو  هادر رمزارز گذاریسرمایه 

 . شوندمی ناتحادیه اروپا 
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دارای قوانین مربوط به  در این گزارش که شده بررسیکشورهای  تر بیش در 
از  نیز ، استخراج رمزارزها اندیقواعد مالیات  وضع و یا در حال مالیات هستند 

استخراج از  ی که انزم ،در روسیه از طرفی. باشندمی  پرداخت مالیات معاف
 . شودمیمشمول مالیات  مصرف انرژی فراتر رود،  یآستانه  یک

 
رمزارزها به عنوان ابزار   ،شدهبررسیقضایی  هاینظام در تعداد محدودی از 

شهرداری در  یک زوگ سوئیس و  کانتون. در شوندمیپذیرفته  ی پرداخت
های دولتی ندگی ی، رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت حتی توسط نماتیچینو

استفاده از   امکانمکزیک کشور مان و  یاست. همچنین جزیره پذیرفته شده 
درست مانند   دهند.ر پول ملی را می رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت در کنا 

های مختلف را توسط فروش  بودجه پروژه در سرتاسر جهان  یی کههادولت 
ین بودجه  باربودا امکان تام، دولت انتیگوا و کنندمیسهام دولتی تامین 

 .  اندایجاد کرده های مورد حمایت دولتی ICOرا از طریق   خیریهو ها پروژه 
 

 قانونیاز گزارش وضعیت  هایی زیر به صورت تصویری یافتهسه نقشه 
پیرامون  چارچوب نظارتیدهند. این موارد شامل میا را نشان رمزارزه

یا قصد  و  اندکرده  اندازیراهن را کشورهایی که رمزارزهای خودشارمزارزها، 
 . باشدمی  ،انجام این کار را دارند

 وضعیت حقوقی رمزارزها 
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و یا دارنده آن هستند اندکردهکشورهایی که یا رمزارزهای ملی صادر 

 
 

  

ارز قانونی بانک  رای صدورول بمقب تنها مرجع آرژانتین، طبق قانون اساسی 
  ارز  کوین بیتبه این معنی است که صحبت کنیم،  تر اگر دقیقمرکزی است. 
یک  درنتیجه صادر نشده و  مرجع پولی دولت توسط  چراکه قانونی نیست؛

. بنابراین، ممکن است به عنوان پول شود پول رایج قانونی محسوب نمی 
 تسویه  برایابزاری وین کبیتزیرا ی؛ یک ارز قانون  اما نه شود، درنظر گرفته 
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 گذاریقانون دقیق  طوربه  کوینبیت تعهدات نیستند. اگرچه  و یاها بدهی 
، به عنوان کشوری که در آن آرژانتینای در آینده طور فزبه  اما، استنشده 

. به  ، مورد استفاده استشودمیکنترل های شدیدی بر ارزهای خارجی اعمال 
  زیر نظر یا چیزی  ممکن است یک کاال  کوینبیت ان، یک کارشناس گفته برخی 
ممکن  کوینبیت  ایجادشده با هایتراکنشو  در نظر گرفته شود؛ قانون مدنی

 طبق قانون مدنی کنترل و اداره شود.  است توسط قواعد فروش کاال
 

دارد که سود حاصل از فروش  مقرر می درآمداخرین اصالحیه قانون مالیات بر 
تعلق   آناساس مالیات به  همین  و بر شدهدرنظر گرفته  درآمدل، ارز دیجیتا 
 می گیرد. 

 

خاص بر رمزارزها نظارت قانونی  طوربه که  قانونی که بلیز هیچرسد نظر می به 
ات  ل بازرگانی در بلیز توسط کمیسیون خدماست. مشاغ، وضع نکرده کند

رسد  میننظر به  . کمیسیوناندشده  گذاریقانونالمللی بلیز مالی بین
 در مبادالت رمزارزها صادر کند. ها شرکت مجوزهایی  برای مشارکت 

 

. با ، نداردخاص بر رمزارزها حاکم باشد طوربه برمودا قوانین و مقرراتی که 
است که قصد   یو مقررات گذاریقانوناین حال دولت در مراحل اولیه تدوین 

ای ارزهای دیجیتال تبدیل کند؛  بر لیالملبین دارد برمودا را به عنوان مقصدی 
   اتکایی.بیمه بیمه و  های بخش اش در مشابه موقعیت 
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برد نظارت محیطی ، دولت برمودا کارگروهی برای "پیش 2017در اواخر سال 
، ، اوراق بهادار توکنی کاربردی توکن  ودا به عنوان مقصدی برایو توسعه برم

. اهداف کارگروه به  استکرده اندازی ه(، راCO)  رمزارزها و پیشنهادات سکه 
 شرح زیر است: 

 مشخص منشور اخالقی  دستورالعملیک به همراه  ایجاد انجمن رمزارز  •
درحال شکل   برمودا،. انجمن رمزارز ی اجراییشده قوانین تعریف و 

 این است که این گروه خودگردان باشد.  گیری است و هدف ما
نویس پیش برای تایید دارایی،  همراه با وزارت پولی برمودا مرجعیت  •

کاربردی تا زمانی  های توکن  یک نامه یا سند، همکاری خواهند کرد. 
  اوراق بهادارجود نداشته باشد، و هاآن  ارزش آینده برای  که هیچ امیدی

از سرتاسر ها شرکت تا  کند می این امر این امکان را فراهم نیستند. 
 شوند.  اندازیراه ی جذب سرمایه جمعی در برمودا جهان برا

خواهد کرد که   تهیه ، کارگروه قانونی و نظارتی مجوزی تراز همهمهم
 . ا مغایر با هیچ قانون محلی نباشند ممنوع و یهای  کاربردی، توکن 

نیت ملی فعالیت  ام وزارت است که با ریاست از دو گروه تشکیل شده کارگروه 
نان تی است و اطمیقانونی و نظارچین  . یک گروه، کارگروه بالککند می

کند که قوانین و مقررات برمودا برای توسعه رمزارزها مساعد و  میحاصل 
 بالک چینبه عنوان کارگروه توسعه تجارت هم دیگر گروه  .باشدسودمند 

که وظیفه کمک به توسعه تکنولوژی برای رمزارزها را  شودشناخته می
کند تا به می اریهمکژانس توسعه تجارت نیز با دولت آ .دار استعهده 
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جدید برای جزیره، ایجاد مشاغل جدید و افزایش تولید  هایکار و کسب 
   کمک کنند. ناخالص داخلی 

 
ط  مرتب های تکنولوژی تالش است چارچوبی را برای تنظیم  دولت همچنین در

موسسات و  تا  این سال معرفی کنددر ( DLTدفترکل توزیع شده ) با 
  و از  کند اداره  کنند را آن، فعالیت می  و یا از برمودا در ای تجاری که هبنگاه 
DLT " به دیگران همچون مبادالت ارزی  متعلق دارایی ذخیره و انتقال برای

  توسعه این امر » .کنند استفاده " ارواق بهادارهای توکن دیجیتال، سکه و 
. اظهارات  شودمی « را شامل  DLTکاربردی، مطابق با چارچوب های توکن 
که در مورد  است برمودا وجود نداشتهدولت عمومی سایت وب ی در تربیش

 شده بحث کند. ارائهچارچوب نظارتی 
 

ای مطبوعاتی در مورد  بیانیه  ، مرجعیت پولی برمودا 2018یه سال ژانو 17در 
بررسی مرزهای  که اینبا ذکر ه منتشر کرد؛ های اولیه سکخطرات عرضه 

تر  بیش، اما شودمی عین دی م مور صورت به هایی اش در چنین عرضه نظارتی 
از  وجود ندارد که  هیچ مقرراتیدرحال حاضر یر قانونی هستند زیرا »غ هاآن

» آن پیروی کنند.
 

است. بانک مرکزی اعالم   از ارزهای مجازی در بولیوی ممنوع استفاده
پولی صادر نشده  ده از ارزی که توسط مقام و مرجع که استفا استکرده 

و  اند شده ن  گذاری قانون  کوینبیت . رمزارزهایی همچون نیست مجاز باشد،
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درباره ضررهای  کنند،به افرادی که از آن استفاده می  انک مرکزیبنابراین، ب
 دهد. ، هشدار میقرار دارند آن در معرض  کهالی متاح

 

  31.379، بانک مرکزی فدرال رزرو برزیل، اطالعیه شماره 2017نوامبر  16در 
خطرات ناشی از توقیف و در رابطه با به شهروندان رد که تشر کرل من

. بخشی از اطالعیه به  دادهای تجاری ارزهای مجازی، هشدار میفعالیت 
 شرح زیر است: 

روزافزون عوامل اقتصادی )جامعه و نهادها( به ارزهای به  توجهبا توجه به 
 این ارزهاد که ده میو برزیل هشدار اصطالح مجازی، بانک مرکزی فدرال رزر

 ای پشتوانه ، بنابراین هیچ اندشده ن  و صادر پولی تضمین توسط هیچ مرجع 
در هیچ نوع دارایی واقعی   ، و نهحکومتی نداشتهارزهای برای تبدیل به 

تمام خطر متوجه دارندگان این به معنی اینست که ، شوندنت میضما
 . باشدمی
 ... 
د و ی را از جانب کاربران دادوستیی که ارزهای به اصطالح مجازهاشرکت . 4

وسط  ت و  گذاری نشده قانون  ، اشخاص حقیقی یا حقوقیکنندمی  دارییا نگه 
مقررات خاصی  هیچ. شوندمی ن ظارت و تایید بانک مرکزی فدرال رزرو برزیل ن

در مورد رمزارزهای مجازی در چارچوب قانونی و نظارتی مربوط به سیستم 
، عملیات تنظیم و  ک فدرال رزرو برزیلژه بانویبه  مالی ملی وجود ندارد. 

 نظارت بر ارزهای مجازی را به عهده ندارد. 
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زی نباید با ه اصطالح مجاارز ب با توجه به رهنمودهای شورای پولی ملی، . 5
و  ، اشتباه گرفته شود2013اکتبر  9 12.865قانون تعریف پول الکترونیک، 

رال جاری صادره توسط بانک فدن با استفاده از اقدامات هن آ گذاریقانون
 . .... استانجام گرفته رزرو برزیل 

 

باشد. بر اساس  استفاده از رمزارزها از جمله بیت کوین، در کانادا مجاز می
توان از های مالی کانادا درباره ارزهای دیجیتال، میگزارش یکی از نهاد

ستفاده کرده و یا در  ارزهای دیجیتال برای خرید کاالها و خدمات اینترنتی ا 
د کرد. به عالوه، خرید  هایی که ارزهای دیجیتال را می پذیرند، خری فروشگاه

های آزاد، که صرافی ارز دیجیتال یا و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی
شوند، امکان پذیر است.« با این حال، رمزارزها از صرافی رمزارز نامیده می 

آیند؛ چراکه تنها یج قانونی به حساب نمی کوین، در کانادا پول راجمله بیت
شود. طبق تعریف قانون، پول رایج  تلقی می دالر کانادا به عنوان ارز رسمی

 قانونی عبارت است از:  
 های صادرشده توسط بانک طبق قانون بانکداری کانادااسکناس  •
 های صادرشده طبق قانون ضرابخانه سلطنتی کاناداسکه  •

امالت ارزهای دیجیتال نیز  ت مالیاتی کانادا بر معهمچنین، قوانین و مقررا
اند. بنابراین، شوند؛ از جمله مواردی که با رمزارزها انجام گرفته میاعمال 

شوند. سازمان ارزهای دیجیتال مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می 
ن است و به عنوا ( »رمزارزها را به عنوان کاال تعریف کرده craمالیاتی کانادا )

تفاده از رمزارز به  شوند.« بر این اساس، اس یک ارز صادره دولتی، تلقی نمی 



 15 | 152 
 

منظور پرداخت مبلغ کاالها و خدمات »به عنوان معامله پایاپای تلقی 
کاالهای خریداری شده با استفاده از ارز   شود«. طبق تعریف آژانس مالی،می

ظ شوند.  دیجیتال باید در درآمد فروشنده برای اهداف مالیاتی لحا
GST/HST  همه کاالها و خدماتی که با  های کانادا( نیز، بر )انواعی از مالیات

 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. 
 افزاید: ات کانادا میدرباره موضوع مالیات، سازمان مالی

خت مبلغ کاالها و خدمات استفاده  در جایی که ارز دیجیتال برای پردا 
شود، قواعد مربوط به معامالت پایاپای اعمال خواهد شد. معامله  می

افتد که دو شخص برای مبادله کاالها و خدمات و پایاپای، زمانی اتفاق می 
ی توافق داشته باشند. برای انجام ان معامالت بدون استفاده از ارز قانون 

با ارز دیجیتال، یک تراکنش و معامله پایاپای ها مثال، پرداخت هزینه فیلم 
های خریداری شده با استفاده از ارز دیجیتال باید برای است. مبلغ فیلم 

اهداف مالیاتی در درآمد فروشنده لحاظ شود. این درآمد، با دالر کاندا 
 محاسبه خواهد شد. 

  c-31 اندار کل کانادا موافقت خود را نسبت به الیحه، فرم2014 ژوئن 19در 
ارائه شده در پارلمان و دیگر  2014فوریه  11)قانون اجرای مقررات بودجه 

اقدامات( را،  اعالم کرد که شامل اصالحات در مورد جرائم حاصل از فروش 
زی از شود. قانون جدید، ارزهای مجا)پول شویی( و تامین مالی تروریسم می

« برای اهداف قانون کوین را به عنوان »پول کسب و کار خدماتی جمله بیت
کند. این قانون، »اولین قانون ملی درباره ارزهای  ضد پول شویی تلقی می
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دیجیتال در جهان و مطمئنًا، اولین رسیدگی قانونی جهان در مورد معامالت  
 مالی ارز دیجیتال طبق قانون ضد پول شویی ملی است.« 

  307-46اطالعیه ( CSA، سرپرستان اوراق بهادار کانادا )2017اگوست  24در 
را در باره عرضه رمزارز منتشر کردند. این اطالعیه، طرح کلی  csaکارکنان 

(، عرضه  ICOاعمال الزامات قانونی به اوراق بهادار برای عرضه اولیه سکه )
های ارز  و صرافیگذاری رمزارزها های سرمایه(، صندوق ITOاولیه توکن )

 Globe and، روزنامه 2018وریه ف 1کند. در تاریخ دیجیتال را، مشخص می 
Mail  گزارش کرد که کمیسیون اوراق بهادارOntario  نخستین صندوق بالک

( کشور را تصویب  Blockchain Technologies ETFچین )شرکت 
 است.کرده 

های  )از شرکت  R3و کمپانی  Payments Canadaبانک کانادا، سازمان 
که  ، برای درک اینJasperری بنام چین( در یک تحقیق ابتکاافزاری بالک نرم 

توانست سیستم پرداخت  («، چگونه میDLTتکنولوژی »دفترکل توزیع شده ) 
پروژه، روی تسویه و   2و  1کنند. فازهای عمده را متحول کند، همکاری می

، 3تمرکز دارد. فاز  DLTا استفاده از نقل و انتقاالت بین بانکی با مبالغ باال ب
ها مانند اوراق  ام این وجه نقد در دفتر کل، با سایر داراییمزایای بالقوۀ ادغ

 کند.  بهادار و مبادالت خارجی را بررسی می 
 

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

 

کوین در  ( کلمبیا در بخشنامه ماه ژوئن هشدار داد که بیتSFریاست مالی )
کلمبیا در زمرۀ ارزها قرار نداشته و بنابراین ممکن نیست به عنوان پول 

همچنین تاکید کرد که »پزو« تنها ارز قانونی   SFدر نظر گرفته شود. قانونی 
را ، انحصار صدور پول در کلمبیا  Banco de la Repúblicaکلمبیا بوده، و 

، رمزارزها در قانون بازارهای سرمایه، هیچ SFباشد. طبق اظهارات دارا می 
میت شناخته  ارزشی ندارند و بنابراین به عنوان اوراق بهادار نیز، به رس 

به موسسات مالی هشدار داد که مجاز به نگهداری، سرمایه   SFشوند. نمی 
با خطاب   SF. گذاری، معامله و یا مدیریت عملیات ارزهای مجازی نیستند

کنند، ها هشدار داد که اگر با ارزهای مجازی معامله می قرار دادن افراد، به آن
رند؛ زیرا این ارزها هیچگونه  ها را بپذیاز خطرات مربوطه اگاه شده و آن 

 تضمین خصوصی یا دولتی ندارند. 
 

  2017سال بانک مرکزی کاستاریکا و آژانس های غیر متمرکز آن در ماه اکتبر 
های مالی، سهام، اوراق بهادار، بیمه و بیانه ای را به شرکت کنندگان در بخش

اله پول، بخش های حوبازارهای بازنشستگی و مبادله خانه، سازمان
ها درباره خطرات مربوط به خرید  اقتصادی، و عموم مردم صادر کرد و به آن 

اندازهای مالی و چه به   ها چه به عنوان پسرمزارزها با هدف استفاده از آن
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عنوان ابزاری برای پرداخت در کاستاریکا، هشدار داد. در این بیانیه توضیح 
سازمانی بانک مرکزی، کولون  از قانون 52-42داده شده است که مفاد 

(Colon را ارز رایج در کاستاریکا تعریف می ) کند. بیانیه همچنین اظهار کرد
و سکه تعیین   ان تنها صادرکننده اسکناس که قانون، بانک مرکزی را به عنو

کرده و کولون را برای تسویه حساب همه انواع تعهدات مالی خصوصی و  
کوین و  دلیل، طبق بیانیه مذکور، بیت  عمومی، مقرر می دارد. به همین

رمزارزهای مشابه به عنوان پول قانونی در کشور به رسمیت شناخته  
باشند. عالوه بر زی دولت کاستاریکا میشوند و فاقد پشتوانه بانک مرکنمی 

این، اثربخشی و استفاده از رمزارزها به عنوان ابزاری برای پرداخت در  
ین شود، و هیچ شخصی مجبور به پذیرش  اقتصاد کشور نمی تواند تضم

 ها به عنوان ابزاری برای پرداخت در معامله کاالها و خدمات نیست. آن
که رمزارزها توسط یک است بدلیل این در این بیانیه همچنین ادعا شده
توانند طبق سازمان مبادالت مالی، اند، نمی بانک مرکزی خارجی صادره نشده 

ها امنیت ذکر  ر گرفته شوند، و به همین دلیل آن به عنوان ارز خارجی در نظ 
قانون سازمانی بانک  49و  48شده در مورد تبدیل آزاد ارز در بندهای مفاد 

 ند.  مرکزی را، ندار
اند که به  های غیرمتمرکز آن تاکید کردهدر این بیانیه، بانک مرکزی و آژانس

ی برای پرداخت، انجام هیچ وجه تنظیم و نظارت بر رمزارزها را به عنوان ابزار
اند که معامالت با رمزارزها از طریق ها تاکید کرده دهند؛ عالوه براین، آننمی 

 ( در کاستاریکا ممکن نیست. SINPE) سیستم ملی الکترونیکی پرداخت
در این بیانیه هشدار داده شده است که اگر هر نهاد مالی مستقیم یا غیر  

های دیجیتالی  تفاده از هرگونه دارایی مستقیم با مشتریانش در تجارت یا اس 
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شرکت کنند، خطر و مسئولیت چنین فعالیتی بر عهده خود نهاد و همچنین 
کند که موارد فوق مطابق با تعهدات وضع  یمشتریانش است. بیانیه اضافه م

نامۀ مقرراتی درباره منع پول شویی و تأمین مالی تروریسم شده توسط آیین 
های  ر نهادهای مالی در مورد تحلیل خطر تکنولوژی ای را باست، که وظیفه 
 کند. جدید تحمیل می 

وان در این بیانیه تأکید شده است که خریداری ارزهای دیجیتال، چه به عن
ها توسط  نوعی پس انداز و چه به عنوان ابزاری برای پرداخت و پذیرش آن

ا افراد معامالت تجاری، فعالیتی است که توسط مقررات بانکداری ی
سازوکارهای پرداخت مجاز بانک مرکزی کاستاریکا، در نظر گرفته نشده  

ن آن، رسد که هشدارهای موجود در متاست. بیانیه با این گفته به پایان می 
محدود کننده نبوده و سایر خطرات ماهیتی استفاده از ارز دیجیتال را 

 د. کند و بانک مرکزی به مطالعه موضوع ادامه خواهد دا مستثنی نمی 
 

کوین یک روش پرداخت بانک مرکزی اکوادور اظهار داشته است که بیت
ه عنوان کوین، بمجاز در کشور نیست. همچنین توضیح داده شده که بیت 

ای نداشته و ارزش آن صرفًا مبتنی بر عرضه و تقاضاست.  یک رمزارز، پشتوانه 
دی از کشور اکوادور  کوین توسط هیچ نهاعالوه براین، معامالت مالی با بیت

گذاری نشده است. بنابراین کسانی که روی تحت نظارت قرار نداشته و قانون
 مواظب سرمایه خود باشند.  کنند، بایدگذاری می ارزهای دیجیتال سرمایه

با این حال، بانک مرکز همچنین اظهار داشت که خرید و فروش رمزارزها از  
کوین پول قانونی است که بیترده طریق اینترنت ممنوع نیست، اما تاکید ک
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نبوده و مطابق دستورالعمل مالی کشور، روش پرداخت مجاز برای کاالها و 
 آید. به حساب نمی خدمات 

 

ای موضع خود را در با صدور بیانیه  2017نوامبر  6بانک مرکزی السالوادور در 
 د:شوبرابر رمزارزها اعالم کرد، که به صورت زیر خالصه می 

المللی درباره استفاده از رمزارزها اختالف نظر وجود  در سطح ملی و بین  -
 دارد. 

شوند؛ قانونی محسوب نمی های قضایی، پول رمزارزها در هیچ یک از حوزه  -
اند، کنترل ها به وجود آمده ها، برخالف ارزهای متعارف که توسط دولتآن

وسط عرضه و تقاضای بازار ها تگذاری شده نیستند و ارزش آن شده و قانون
 شود. ها معین میخود آن 

قانون سازمانی بانک مرکزی السالوادور، کولون و  37-36با توجه با مفاد  -
های قانونی بدون محدودیتی هستند که می  یاالت متحده تنها پولدالر ا

 ها در سطح ملی برای پرداخت استفاده کرد.  توان از آن
انجام شود  عامله ای که با ارز مجازی مسئولیت و خطر شخصی هر م -

 متوجه انجام دهند آن است. 
ماده   باشد. مطابقجذب سرمایه با استفاده از ارزهای دیجیتال ممنوع می -

قانون بانکداری، هر نوع جذب سرمایه عمومی با و یا بدون تبلیغات و   184
نین در هر شکلی، توسط کسانی که بر اساس قانون بانکداری، یا دیگر قوا

 معتبر مجاز به جذب سرمایه نیستند، ممنوع است. 
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طبق اظهارات بانک مرکزی السالوادور)به عنوان مرجع مالی کشور، تنظیم  -
های پرداختی( در حال حاضر هیچ چارچوب  ظام مالی و ناظر سیستمکننده ن 

 ها وجود ندارد. قابل استفاده قانونی و نظارتی برای رمزارزها یا معادل آن
در مورد موضوع رمزارزها و سایر موضوعات مرتبط، هوشیار  مرکزی بانک -

 خواهد بود. 
 

ال، سرجیو رسینوز، تایید  ، معاون رئیس بانک گواتما2017در دسامبر سال 
کوین و هم سایر انواع رمزارزها پول قانونی کشور محسوب  کرد که هم بیت 

گواتماال  ه طبق قانوننشده و پشتوانه حقوقی ندارند. وی اظهار داشت ک 
((، کتزال، ارز ملی بوده و بانک Ley Monetariaقانون پول )  2و  1)مفاد 

سکه در سطح ملی است. بنابراین، گواتماال تنها صادرکننده اسکناس و 
ارزهای مجازی به عنوان یک پول قانونی در گواتماال و حتی به عنوان یک ارز  

ها به عنوان ابزار  توان از آننمیشوند و خارجی، به رسمیت شناخته نمی 
کند که بدلیل منشا ناشناس قانونی پرداخت استفاده کرد. رسینوز اضافه می 

های غیر قانونی، ها بیشتر از وجه نقد برای فعالیتآنرمزارزها، می توان از 
همچون پول شویی، تروریسم، فروش مواد مخدر، فرار مالیاتی و سایر موارد  

وه بر این، وی اظهار داشت که رمزارزها در معرض هک استفاده کرد. عال
تواند به ضرری جبران ناپذیر برای  شدن و حمالت سایبری هستند، که می 

ی شود. در آخر، ریسینوز هشدار داد که رمزارزها توسط هیچ دولتی  کاربر منته 
های مرکزی وابسته نیستند؛  شوند و به هیچ یک از بانک پشتیبانی نمی 

ها را در گذر زمان حفظ کند. او کند ارزش آن یچکس سعی نمیبنابراین، ه
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گذاری در رمزارزها  توصیه کرد که اشخاص قبل از تصمیم گیری برای سرمایه 
 موضوع را به دقت بررسی نمایند. 

 

، بانک مرکزی هندوراس در پاسخ به سواالت مطرح 2018در ژانویه سال 
ر رابطه با استفاده از رمزارزها در  شده توسط نهادهای مالی و اقتصادی د

ای برای کشور)چه به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و چه به عنوان وسیله 
ای صادر کرد. در این بیانیه، گفته  کاالها و خدمات(، بیانیه پرداخت هزینه 

کوین و سایر رمزارزهای کوین، اتریوم، الیت شد که رمزارزهایی همچون بیت 
انی بانک مرکزی هندوراس برخوردار نیستند. بنابراین، بانک مشابه از پشتیب

کند و چنین ها را تضمین و روی آن نظارت نمی مرکزی استفاده از آن 
رمزارزهایی از پشتیبانی قانونی در چارچوب نظام پرداخت کشور، برخوردار  

های دیجیتال ای که با این نوع ارزها یا دارایی نیستند. در نتیجه هر معامله 
صورت گیرد، مسئولیت و خطر آن متوجه شخصی است که معامله را انجام  

 دهد. می
 

، 2018زیک، مصوب مارس مالی مک-های تکنولوژیقانون مرتبط با شرکت 
شود که معمواًل به  های مجازی«، میشامل فصلی درباره عملیات با »دارایی

ازی را به شکل های مجعنوان رمزارز شناخته شده است. این فصل دارایی 
صورت الکترونیکی ثبت شده و توسط عموم   کند که به مقادیری تعریف می
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واع معامالت قانونی )که ممکن مردم به عنوان ابزاری برای پرداخت همه ان
 شود. است صرفًا به صورت الکترونیکی منتقل شده باشند( استفاده می 

بق آن، قوانین مالی  است که طعالوه بر این، مکزیک قانونی را تصویب کرده 
دهد. در نتیجه رایی های مجازی تعمیم می کشور درباره پول شویی را، به دا

تر از حد مجاز را  دارد که معامالت بیشبه موسسات و نهادهای مالی نیاز 
 گزارش دهند.  

ای را در خصوص تنظیم بانک مرکزی مکزیک اختیارات قانونی گسترده
 ت، از جمله: اس های مجازی اعطا کردهدارایی 

های مالی مجاز به  های مجازی که شرکت مشخص کردن آن دسته از دارایی  -
ها  و ایجاد  صات خاص آن ها در کشور هستند، تعریف مشخفعالیت با آن

 شرایط و محدودیت های قابل اجرا برای معامالت با چنین دارایی هایی؛  
 های مجازی دارایی های مالی برای انجام معامالت با مجوز دادن به شرکت  -

مقررات قابل اطالق به چنین دارایی هایی باید توسط بانک مرکزی مکزیک 
 ادر شده باشد. در مدت یک سال  پس از تصویب قانون، ص

دهند باید  های مجازی معامله انجام می های مالی که با داراییشرکت 
یی هاها آگاه کنند. چنین شرکت مشتریان خود را از خطرات مربوط به آن 

سایت مربوط به خودشان یا از  باید با روشی واضح و قابل دسترس روی وب 
کنند، به  برداری میها بهره طریق ابزارهایی که برای بهبود خدمات از آن 

 مشتریان خود اطالع دهند که: 
دارایی مجازی یک ارز قانونی نیست و توسط دولت فدرال و بانک مرکزی  -

 شود.مکزیک پشتیبانی نمی 
 ت با ارزهای مجازی ممکن است غیرقابل بازگشت باشند؛امالمع -
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 های مجازی بی ثبات است؛ ارزش دارایی-
های مجازی، غیرقابل کالهبرداری در دارایی  خطرات تکنولوژیکی، سایبری و-

 چشم پوشی است.  
 

، دولت ونزوئال ایجاد  2017هشتم دسامبر سال  3196طبق حکم شماره 
های نفت ونزوئال تصویب کرد؛ ارز پترو، که توسط بشکه رمزارز خود را 
 و )مانند سایر منابع از جمله طال، الماس، سنگ شود. یک پترپیشتیبانی می

معدن کلتان و گاز( توسط یک قرارداد خرید و فروش برای هر بشکه نفت  
قیمت گذاری شده است، پشتیبانی  اوپک  سبد ونزوئال، آنگونه که در 

 شود. می
جزئیات عملیاتی پترو از جمله انتشار، استخراج و معامله   عمدتا 3196حکم 

قانون مدنی، با آن در ونزوئال را طبق قواعد خرید و فروش مندرج در 
آوری اطالعات، همه کند. به گفته یک کارشناس حقوقی فنمشخص می

مشمول قواعد   3196رمزارزها دارایی مالی درنظرگرفته شده و طبق حکم 
ها را غیرقانونی ها و مقررات، آننامهشوند و هیچ یک از آیینمربوطه  می

های رمزی نگاری کند. این حکم همچنین »نهاد نظارت بر داراییاعالم نمی
های مرتبط« را به عنوان مرجعیت نظارتی رمزارزها  شده ونزوئال و فعالیت 

 کند. منصوب می
ود ارزش بازاری امده است که دارنده پترو قادر خواهد ب  3196در حکم 

زارزهای معادل و یا با بولیوار )واحد پول دارایی رمزنگاری شده را با دیگر رم 
شود، تبادل ار بورس که توسط صرافی ملی ارائه می سنتی ونزوئال( در نرخ باز
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کند. دارنده هر پترو همچنین کیف پول مجازی خودش را دارد که خطرات  
 هده خود مالک است. مربوط به حفاظت و مدیریت آن نیز بر ع

، عرضه اولیه سکه از طریق حراج یا واگذاری مستقیم توسط 3196طبق حکم 
های مرتبط« انجام  اری شده ونزوئال و فعالیت »نهاد نظارت دارایی های رمزنگ

 شود. می
)مجلس ملی، کنگره ونزوئال( اعالم کرد   Asamblea Nacionalمارس،  8در 

پترو، غیرقانونی است، زیرا طبق قانون  که صدور یک رمزارز داخلی همچون 
ک بدهی دولتی و اعطای وام به نمایندگی از  اساسی ونزوئال، برای ورود به ی

نزوئال، تصویب کنگره و قانونی ویژه الزم است.عالوه بر این، فقط  دولت و 
بانک مرکزی ونزوئال امکان صدور ارز ملی را دارد. مجلس ملی افزود که  

ها  های ملی مردم هستند که به جمهوری تعلق دارند. آنذخایر نفت، دارایی
ن ضمانتی هایی غیرقابل انتقال هستند و بنابراین نمی توانند به عنوا دارایی 

 برای هر گونه بدهی استفاده شوند. 
های مجلس ملی، دولت اظهار داشت که پترو بعد از رغم این اعالمیه علی
ام معامالت مربوط به موسسات و  ، برای تم2018اوریل  9روز از تاریخ  120

 نهادهای دولتی پول قانونی خواهد شد. 
 

 . بانک مرکزی کارائیب شرقی1
( مرجعیت مالی برای اقتصاد هشت  ECCBارائیب شرقی )بانک مرکزی ک

جزیره )آنگوال، آنتیگوا و باربودا، دومینیکا، گرنادا، مونتسرات، سنت کیتس و  
سنت و گرنادین( در اتحادیه ارزی کارائیب  نویس، سنت لوسیا، سنت وین 
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شرقی است که از یک ارز مشترک به نام »دالر کارائیب شرقی« استفاده  
 Bittای با شرکت تکنولوژی نامه توافق ECCB، 2018مارس  9ر کنند. دمی
Inc شرکت نامهمستقر در باربادوس امضا کرد. طبق این توافق ،Bitt Inc   قادر

کند. انتظار میرفت در پایان یشی، ارز دیجیتال صادر است به صورت آزما
طور خاص مشغول توسعه »دالر دیجیتال کارائیب شرقی« آزمایش به  2018

چین، برای با استفاده از تکنولوژی دفترکل توزیع شده در یک پلتفرم بالک 
یک اکوسیستم دیجیتال مالی امن و مطمئن شود. در اصل این ارز، اثباتی 

 خواهد بود.  ECCBادن قابلیت استمرار و کارامدی  برای نشان د
ECCB  ها، برای توسعه، گسترش و آزمایش تکنولوژی که بر مدیریت داده

کند تا در  انطباق و سیستم نظارت بر معامالت تمرکز دارد، همکاری می
شناخت مشتری، عملیات ضد پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، 

یش همچنین بر توسعه امن و برگشت پذیر پلتفرم  موفق عمل کند. این آزما
ای و جهانی همراه است و صدور ارز و تسویه که با موافقت منطقه  پرداخت 

( که در کنار نسخه فیزیکی آن فعالیت  estern caribbean)  ECدیجیتال 
 خواهد داشت، متمرکز است. 

ای برای اتخاذ یک ارز دیجیتال مشترک، این موضوع، تالش منطقه 
برای حاضر شدن در عرصۀ   ECCBهای عضو های ملی توسط دولتش تال

رمزارزهای نوظهور، همراه با تالش دیگر کشورهای کارائیبی که در آزمایش 
ECCB  کند.کنند را به اختصار بیان میشرکت نمی 
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قانون ن اعالم کرد که قوانینی را تحت عنوا 2017لت انگوال در پایان سال دو
گذاری عرضه اولیه  ، برای قانون(AUTO Act) عرضه توکن کاربردی انگوال

کند. دولت خاطر نشان کرد که انواع مختلفی انواع معین رمزارزها معرفی می
شوند و از  گرفته میها وجود دارند که به عنوان اوراق بهادار در نظر از توکن 

گذاری ار موجود قانوناین رو در حال حاضر، طبق چارچوب اوراق بهاد
ها که اوراق بهادار محسوب  وکناند. اما در این صورت، رد بزرگی از تشده 
ماند. بنابراین، ما شوند، بدون هیچ نوع راهنمای مشخصی باقی مینمی 

و امن برای عرضه  تالش خود را بر ایجاد یک چارچوب نظارتی مؤثر 
رسد اکثریت  ه نظر می اوراق بهادار متمرکز کردیم، که ب -های غیرتوکن 

چین را نشان معۀ بالکهای افزایش سرمایه فعلی در داخل جافعالیت 
 دهد. می

قانون جدید به ارائه سیستمی برای نهادهای انگوالیی به منظور نام نویسی 
هایی ها، آنکند. این توکن مک میاوراق بهادار ک-برای کنترل عرضه توکن غیر

دار را ندارند، اما »یک یا چند ویژگی های اوراق بهاهستند که ویژگی 
 باشند.«چین را دارا میهادی یا فعلی بالک "کاربردی" درون بستر پیشن

های  کاربردی را  است که توکنای سازمان یافته به گونه  AUTOقانون 
که از بار مسئولیت تحمیل شده توسط مقررات  گذاری کند، ضمن اینقانون

های رسیدگی قانونی جلوگیری کند که برای توکن اوراق بهادار و سطوح باالتر 
  های افتاد. به این ترتیب، توکن تحت قوانین اوراق بهادار باید اتفاق می 

وری در اند که ممکن است به جای بهره ای جای گرفته کاربردی در دسته 
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گذاری در تکنولوژی مرتبط با عرضۀ آن، برای کاالها و سوددهی یا سرمایه 
 ازخرید شوند. خدمات مصرفی ب

برای ثبت نام، نهاد مورد نظر باید یک »وایت پیپر« )اوراق سفید( را به  
که باید شامل اطالعاتی درباره ساختار   همراه اسناد معتبر خود ارائه دهد

ها، محل، وضعیت کسب وکار، شرح پروژه، توصیف فنی و حقوقی شرکت 
د حاصل شده و  هایی که عرضه خواهند شد، نحوه استفاده از درآمتوکن 

مقررات ضد پولشویی به همراه هر نوع عامل خطر موجود برای خرید  
گذاری، همراه  ثبت نام از این قانونها باشد. دولت آنگوال نیز از هزینه توکن 

درصدی وضع مالیات بر کل مبلغ مطرح شده توسط عرضه   1.5با سود 
 توکن، به لحاظ مالی بهرمند خواهد شد. 

 ه: دولت اظهار دارد ک 
کند تا رهبر بهترین نوع  به انگوال کمک می AUTOما معتقدیم قانون جدید 

فاظت مردم انگوال و شرکت  سازماندهی برای عرضه رمزارزها و نیز برای ح 
گامی مهم در جهتی   AUTOکنندگان عمومی شود.... ما معتقدیم قانون 

چین ک درست برای ارائه قواعد تعریف شده و افزایش ایمنی برای جامعه بال
 خواهد بود. 
، شورای اجرایی آنگوال اظهار داشت که  2017دسامبر سال  13در تاریخ 

های کاربردی، تدوین نمایند و عرضه توکن مقامات باید نهادی نظارتی برای 
تر درباره وضعیت این الیحه مشخص  به فرماندار ارسال شود. اطالعات بیش

 نشده است. 
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ت کرده و استفاده از رمزارزها را در  ارکمش ECCBآنگوال همچنین در آزمایش 
 ECCBکنار ارز ملی کشور خود، امتحان خواهد کرد )به بحث فوق درباره 

 ید(. مراجعه کن 
 

طور خاص استفاده  آنتیگوا و باربودا در حال حاضر هیچ قانونی ندارند که به 
یگوا و باربودا گزارش  ها در آنتاز رمزارزها را کنترل و نتظیم کند. روزنامه 

اند که دولت به دادستان کل خود دستور داده است تا »قوانینی برای داده 
تری در باب جزئیات  وین تهیه کند«. اطالعات بیش کسازی بیت اجرا و پیاده 

 این قانون پیشنهادی، ارائه نشده است. 
ها در  ریه ها و خی ها، دولت آنتیگوا و باربودا تأمین مالی پروژهبنا به گزارش 

است. مجاز ساخته کشور را از طریق عرضه اولیه سکه بر پایۀ رمزارز اتریوم، 
هاد بواسطه یک منبع دولتی ارائه  تری درباره این پیشناطالعات بیش

 است. نشده 
و استفاده از  ثبت نام کرده  ECCBآنتیگوا و باربودا برای شرکت در آزمایش 

  ECCBکند )به بحث فوق درباره متحان می رمزارزها در کنار ارز ملی کشور را ا
 مراجعه شود(. 

 

ی رمزارزها در باهاما گذارباهاما قانونی خاصی در مورد رمزارزها ندارد. قانون
که ارز مورد نظر اوراق بهادار، ارز و یا کاال باشد،  در حال حاضر بسته به این 

ی به رمزارزهای رغم نداشتن قانون خاصی که برای رسیدگمتغیر است. علی
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طراحی شده باشد، بانک مرکزی باهاما اظهار داشته است مقرراتی که در  
ای یک سیستم خدمات پرداخت  اند، و چارچوبی برارائه شده  2017

شود. این مقررات  الکترونیک ملی فراهم کرده، برای رمزارزها نیز اعمال می
گیرد« و بکار می »بهترین استانداردها برای تدارک خدمات پرداخت محلی را

 کنند: گونه تعریف می»پول الکترونیک« را این
های راکنش صورت الکترونیکی، که با هدف انجام ت پول ذخیره شده به 
و به عنوان ابزار پرداخت توسط اشخاصی غیر از   پرداختی صادر شده 

صورت  است، و شامل ارزش پولی ذخیره شده به صادرکننده پذیرفته شده 
ا در هر وسیله ملموس یا غیرملموس دیگری )همچون سیم مغناطیسی و ی

 شود. کارت یا نرم افزار( می
بزارهای تبدیل داخل و خارج ارز  بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت که ا

شود، و کمیسیون اوراق بهادار  باهاما، توسط مقررات کنترل مبادله اداره می
ملیات ارز رمزنگاری شده  پرداختی ع -های غیر باهاما حق نظارت بر همه جنبه 

 دارد. مستقر در باهاما را، برای خود محفوظ می
چین برای استفاده در  طور فعال در حال توسعه تکنولوژی بالک باهاما به 

باشد.  شده میهای کارامد و سادهجزیره به منظورکمک به ایجاد تراکنش
طور خاص، دولت متذکر شده است که »باهاما در حال حاضر نیز  به 

 چین، تکنولوژی های مبتنی بر بالکهایی درحال توسعه برای راه حلبرنامه 
چین را به عنوان یک های رمزارز دارد، و ما قصد داریم بالکمالی و شرکت 

 گسترش دهیم«.  ICTصنعت فرعی درون  
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ای است که ارزهای مجازی را وارد حوزه  دولت باهاما درحال بررسی الیحه 
گونه تعریف می از الیحه، »ارز مجازی« را این 2د کند. بن قانون جرایم می

 نماید: 
(  b( واسطه تبادل؛ )aصورت )تواند به الی ارزش است که مینمایشگر دیجیت

( ذخیره ارزش استفاده شود. شأن پول قانونی یا هیچ  cواحد شمارش؛ یا ) 
 اطمینان یا ضمانتی در هیچ حوزه قضایی ندارد. 

الی تروریسم حه درباره پولشویی و تامین مدر صورت تصویب، مفاد این الی
 شود. به رمزارزها اعمال می

تواند هم تبادالت رمزارز را در حدود  رسد که باهاما مینظر  میچنین به هم 
نظارت بانک مرکزی باهاما انجام دهد و هم یک »نسخه دیجیتال از دالر  

 باهاما« معرفی کند.
 

رمزارزها را   طور خاص ینی داشته باشد که به رسد باربادوس قواننظر نمیبه 
(  CBB، بانک مرکزی باربادوس )2015گذاری کند. در قانونها کنترل و آن

المللی ای را در مورد این که آیا رمزارزها باید در پورتفولیوی ذخایر بینمقاله
رسد به این کار عمل کرده نظر نمیگنجانده شود یا خیر، منتشر کرد. اما به 

 د. باش 
مورد آن صحبت  تر در است که پیش  bitt lncباربادوس محل استقرار شرکت 

نیست، اما  ECCBنامه این شرکت با شد. درحالی که باربادوس طرف تفاهم
دالر دیجیتالی باربادوس را ایجاد   bitt lncهایی وجود دارد که گزارش 
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دولت هنوز  خورد؛ اما است که ارزش ارز فیزیکی کشور با آن پیوند می کرده 
 است.ای در این مورد صادر نکرده بیانیه 

 

جزایر ویرجین بریتانیا هنوز هیچ دستورالعملی درباره بکارگیری رمزارزها صادر 
طور خاص  رسد قانون و مقرراتی داشته باشد که به نظر  نمی است و به نکرده 

صبرکردن و منتظر حوادث   در این زمینه اعمال شود. در عوض، دولت رویکرد
است که قوانین  فسران خاطر نشان کرده است. یکی از مبودن را اتخاذ کرده

هایی است که تمایل به عرضه اولیه سکه دارند و  موجود مورد اقبال شرکت 
ها هم اکنون طبق قوانین شرکتی کشور ثبت نام کرده و به  شماری از شرکت 

 اند. عرضه توکن پرداخته 
 

پذیری نعطافرسد که جزایر کیمن دارای محیط نظارتی نسبتًا ابه نظر می
چین باشد. درحالی که گویا های مبتنی بر بالکبرای رمزارزها و تکنولوژی 

قانون خاصی وجود ندارد تا به سمت تنظیم رمزارزها سوق داده شود، 
. این قوانینی وجود دارند که در برخی شرایط ممکن است قابل اجرا باشند

ار« )ویرایش شده در  گذاری اوراق بهاد قوانین، شامل »قانون تجارت سرمایه 
(، »قانون خدمات مالی« AML(، »قوانین و مقررات ضد پول شویی« ) 2015

( و »قانون معامالت الکترونیک« )ویرایش شده در  2010)ویرایش شده در 
ند که  کنبینی میشوند. کیرس همفریس و جیمز اسمیت، پیش( می2003

ر این زمان، شود، اگرچه دتری ایجاد میگذاری خاص سرانجام قانون
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اند قبل از درک درست مزایا و مشکالت  قانونگذاران در جزایر کیمن مایل
 ها، از تعجیل اجتناب ورزند. ICOچین، رمزارزها و  بالقوه تکنولوژی بالک

الفلین، مک، نخست وزیر جزایر کیمن، الدن 2018ژانویه سال  29در تاریخ 
های  نرانی کرده و شرکت « سخ d10eچین بنام »در کنفرانسی مربوط به بالک

)یک منطقه خاص   Cayman Enterprise Cityچین را برای استقرار در بالک
اقتصادی برای نهادهای مرتبط با تکنولوژی( تشویق کرد. چارلی کرک کانل،  

دود پنجاه شرکت  اظهار داشت که ح Cayman Enterprise Cityمدیرعامل 
 حال تاسیس هستند.  چین  در این ناحیه تاسیس شده و یا درالکب
 

، قرار بود دومینیکا میزبان رویدادی رسمی به نام  2015مارس  14در تاریخ 
»بیت دراپ« باشد. رویدادی که قرار بود در آن به کل جمعیت دومینیکا بود  

پروژه لغو شد. بر اساس اخبار   کوین داده شود؛ اما ایننفر( بیت 70000)
دگان اعالم کردند که برای این رویداد پشتیبانی دومینیکا، برگزارکنن آنالین

اند، و برگزاری دوره انتخابات ممکن است کافی از طرف دولت دریافت نکرده 
 ای داشته باشد. مسائل  پیچیده 

و   استنام نویسی کرده ECCBاخیرا، دومینیکا برای شرکت در آزمایش 
کند )به امتحان میزها در کنار ارز ملی کشور را بررسی و استفاده از رمزار

 در باال مراجعه کنید(.  ECCBبحث 
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است که ارزهای مجازی توسط بانک بانک مرکزی دومینیکن اعالم کرده 
شوند و طبق قانون دومینیکن ارز قانونی نیستند. بنابراین، پشتیبانی نمی 

استفاده از این مالی مجاز به فعالیت در کشور در معامالتی که با  موسسات
ها را خریداری  کنند. بنابراین، افرادی که آنشود، شرکت نمی ارزها انجام می 

کنند و یا به عنوان ابزار پرداخت می پذیرند، عواقب آن با خودشان می
 باشد. می

 

ارزها ندارد. با این حال، برای گرنادا قانون خاصی برای تنظیم و کنترل رمز
است و استفاده از زمرارزها در کنار ارز  ثبت نام کرده  ECCBمایش شرکت در آز

به بحث باال  ECCBکند )برای بحث درباره ملی کشور را بررسی و امتحان می
 مراجعه نمایید(.  

 

ا به منتشر شد، بانک جامائیک 2018فوریه  5طبق اخبار مطبوعاتی که در 
استفاده از ارزهای مجازی )رمزارزها( باتوجه  مردم در مورد »احتیاط کردن در 

ها و غیاب حاکمیت دولتی مناسب و تمهیدات  به خطرات مرتبط با آن
ضمن اشاره به مزایای ارزهای  حفاظت برای مصرف کننده« هشدار داد

ار داد  مجازی در ارتقای بالقوه »گنجایش و شمول مالی«، بانک مرکزی هشد
 قرار گیرند:  که خطرات زیر باید مورد توجه

 ارزهای مجازی پول قانونی در جامائیکا نیستند. .1
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ها پشتیبانی . بانک جامائیکا ارزهای مجازی را نه صادر کرده و نه از آن 2
 کند. می

ها را  . ارزهای مجازی ارز خارجی نیستند زیرا هیچ مرجعیت پولی که آن 3
 کند ندارند. صادر و یا پشتیبانی 

 کند. ها نظارت نمیی مجازی را کنترل و روی آن. بانک جامائیکا ارزها4
. بانک جامائیکا هیچ  نهادی را برای اجرای پلتفرم ارز مجازی، مجاز 5

 داند. نمی 
کوین، مستعد سوءاستفاده  . معامالت توسط ارزهای مجازی همچون بیت6

امین مالی تروریسم را  توسط مجرمان هستند و ممکن است پولیشویی و ت
 تسهیل نمایند. 

 

مونتسرات هیچ قانون خاصی برای تنظیم و کنترل رمزارزها ندارد. با این 
است و استفاده از  نام نویسی کرده ECCBحال، برای شرکت در آزمایش 

در   ECCBکند )به بحث رمزارزها را در کنار ارز ملی خود امتحان و بررسی می 
 نید(. باال مراجعه ک 

 

نویس قانون خاصی برای تنظیم و کنترل رمزارزها ندارد. با سنت کیتس و 
است و نام نویسی کرده  ECCBاین حال، برای شرکت در طرح آزمایشی 

 کند.استفاده از رمزارزها در کنار ارز ملی کشور را بررسی و امتحان می
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ه این موضوع ندارد، سازمان گذاری خاصی دربار درحالی که این کشور قانون
(، بر  CIUگذاری )شهروندی سنت کیتس و نوویس توسط سرمایه تابعیت و 

ای صادر کرد که ارز دیجیتال را به عنوان بیانه  2014اساس گزارشها در ژوئن 
چنین گفته بود: »ما مجددا تاکید   CIUپذیرد. ابزاری برای سرمایه گذاری نمی 

 پذیرفت«. پذیریم و نخواهیم ز نپذیرفتیم، نمی کوین را هرگکنیم که بیت می
 

سنت لوسیا برای کنترل و تنظیم رمزارزها قانون خاصی ندارد. با این حال، 
است و استفاده از  ثبت نام کرده ECCBبرای شرکت در طرح ازمایشی 

 ECCBکند)به بحث رمزارزها را در کنار ارز ملی کشور بررسی و امتحان می 
 مایید(. مراجعه ن درباال 

 

سنت وینسنت و گرنادین قانون خاصی برای تنظیم رمزارزها ندارد. با این 
است و استفاده از هنام نویسی کرد  ECCBحال برای شرکت در طرح ازمایشی 

در   ECCBکند )به بحث رمزارزها در کنار ارز ملی فعلی را امتحان و بررسی می
 یید(.باال مراجعه نما 

 

، گزارش داده شد که وزارت دارایی ترینیداد و توباگو از  2018فوریه  24در 
در یک اش سازی موضع عرضه ارز دیجیتال جدید فاصله گرفته و با روشن

ای را بیانیه تاکید کرد که کمیسیون، تا این تاریخ هیچ عرضه اولیه سکه 
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همچنین خطرات زیر را مشخص کرد و  است، بیانیه کمیسیون تصویب نکرده 
 از مردم خواست که احتیاط کنند: 

ها  . پتانسیل باال برای کالهبرداری. این واقعیت که محصوالت و فروش آن1
مشمول مقررات نشوند و سرمایه گذاران را در   ممکن است در برخی موارد
 معرض کالهبرداری قرار دهد.

از  ICOمکن است اعمال کننده . خطرات توزیع برون مرزی. صادرکننده م2
بیرون از حوزه قضایی سرمایه گذار باشد. بنابراین، تعقیب و پیگیری پول در  

ری شده  گذاو همچنین بازیابی وجوه سرمایه   ICOهنگام رخداد سقوط 
 به شدت دشوار باشد.   )برای سرمایه گذار(ممکن است 

د خطرات،  . عدم تقارن اطالعات. سرمایه گذاران ممکن است نتوانن 3
 نند. ها و استردادهای تاریخ گذشته را درک ک هزینه 

های قضایی، معامالت رمزارز ممکن است  . خطرات نقدینگی. در برخی حوزه 4
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  

ه  های انباشته خود )وجو ها نتوانند منابع و داراییکن است آنمم
 گذاری شده( را خارج کنند.  سرمایه 

کند براساس انچه درباال گفته شد، وزارت دارایی به اعضای عمومی توصیه می 
گذاری احتیاط کنند و در صورت  در هنگام مشارکت در هر شکلی از سرمایه 

کمیسیون بورس و  -نظارتی پیروی کنند های تردید داشتن، از توصیه هیات
 مرکزی ترینیداد و توباگو.  اوراق بهادار و یا بانک
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، کمیسیون اروپا یک پیشنهاد قانونی برای اصالح 2016جوالی  5در 
( را ارائه داد. ازجمله، پیشنهاد AMLDچهارمین دستورالعمل ضدپولشویی ) 

دل ارز مجازی در  های تباپول قابل نظارت ارائه دهنده و پلتفرم کرد که کیف 
ها متعهد به رعایت الزامات  ارائه شوند. به این معنی که آن  AMLDچارچوب 

های بجا، به منظور شناسایی، جلوگیری و  ها و رویه کافی  و داشتن سیاست
ین مالی تروریسم شوند. در این طرح پیشنهادی، گزارش پولشویی و تام

ی که نه توسط بانک مرکزی ارزهای مجازی به عنوان »نماینده دیجیتال ارزش 
صادرشده و نه مرجعیت عمومی دارد و نه لزوما به یک ارز قانونی متصل  

ای برای  است، بلکه توسط اشخاص حقوقی و حقیقی به عنوان وسیله
صورت الکترونیکی انتقال، ذخیره یا تواند به پرداخت پذیرفته شده و می

، متن مورد  2018یه سال ژانو 29است«. در تاریخ عامله شود، تعریف شده م
توافق در مذاکرات میان پارلمان و شورای اروپا در کمیته تصویب شد. پارلمان 

به تصویب رساند.   2018اوریل  19اروپا متن را در جلسه علنی در 
یه اروپا ه سه روز پس از انتشار آن در مجله رسمی اتحاددستورالعمل بروز شد

 الزم االجرا خواهد بود.  
، کمیسیون اروپا یک برنامه اجرایی درباره 2018مارس  8عالوه براین، در 

های ایجاد شده توسط تکنولوژی مبتنی بر نواوری در  که چگونه از فرصت این
وعی و خدمات ابری چین، هوش مصن(، مانند بالک FinTechخدمات مالی )

چین نظارتی شامل بالک  FinTechامه اجرایی بهره ببرند، ارائه داد. برن
است که   (Forum)( و فرومی EU Blockchain Observatoryاتحادیه اروپا )
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های رمزنگاری شده  های دارایی ها و فرصت سازی شده و چالشاخیرا پیاده
ر روی یک استراتژی جامع کند. همچنین، برا گزارش می  2018بعد از سال 

کند که همه  چین کار میکل توزیع شده و بالکدرباره تکنولوژی دفتر 
 گیرد. های اقتصاد را در نظر میخش ب

خود   Hedqvistبر تصمیم  (ECJ)، دیوان دادگستری اروپا 2015اکتبر  22در 
کوین یا سایر ارزهای  ماند که معامالت برای تبادل یک ارز سنتی با بیت 

شود، اما تحت  ی و برعکس، عرضه خدمات به منظور معاوضه محسوبمجاز
( قرار گیرد. بنابراین خرید یا فروش VATده )معافیت از مالکیت بر ارزش افزو

 های اتحادیه اروپا معاف از پرداخت مالیات است. کوین در همه دولت بیت 
،  (ESMA)، مقامات نظارتی اروپا برای اوراق بهادار 2018فوریه  12در 

طور مشترک در رابطه با  ( به EIOPA( و بیمه و بازنشستگان )EBAبانکداری )
ها »بسیار  که این ارز مشتریان ارزهای مجازی هشدار دادند، با بیان این

پذیر و کنترل نشده بوده و به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری، ریسک 
د«. این هشدار ریزی برای دوران بازنشستگی نامناسب هستن ذخیره یا برنامه 

و   2017( در نوامبر ICOکه )ضه اولیه س درباره عر  ESMAدو بیانیه قبلی 
به مصرف کنندگان، دو نظر درباره ارزهای مجازی به ترتیب در   EBAهشدار 
از   EBAکند. را تکمیل می  2016و آگوست  2014، جوالی 2013دسامبر 

های تبادل ارز پلتفرم  تصمیم کمیسیون اروپا برای ارائه کیف پول قابل نظارت،
چهارم و عدم تمدید دستورالعمل خدمات   AMLDمجازی در چهارچوب 

یک  EBAکند. برای معامالت ارز مجازی، استقبال می  2015/2366پرداخت 
نهاد نظارتی جداگانه را برای کاهش خطرات ناشی از ارزهای مجازی پیشنهاد  

 کند. می
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کوین و ماریو دراگی، هشدار داد که بیت (، ECB) بانک مرکزی اروپارئیس
ه جیتال به دلیل نوسانات بسیار باال و قیمتهای سوداگرانسایر ارزهای دی 

پذیر« هستند. وی اظهار داشت که  هایی بسیار ریسک ها، »دارایی آن
های دیجیتال مشمول رویکرد نظارتی خاصی نیستد« اما این کار در  »دارایی 

برای شناسایی  (Single Supervisory Mechanism)سازوکار نظارتی واحد
توانند برای مؤسسات تحت ال میهای دیجیتای که دارایی هخطرات بالقو

نظارت ایجاد کنند، در دست اقدام است. عالوه بر این، در دسامبر سال 
2016 ،ECB  ( و بانک ژاپنBOJ »یک پروژه تحقیقاتی مشترک با نام »استال )

 رسد امکان استفاده از تکنولوژی دفترکل توزیعنظر می ه اندازی کردند که براه
 ساخت. های بازار مالی را ممکن میشده برای زیرساخت

 

(  Bundesministerium der Finanzen, BMFوزارت دارایی اتریش )
رمزارزها را به عنوان پولی قانونی یا ابزار مالی واجد صالحیت توصیف 

بندی  ا همچون سایر کاالها )ناملموس( طبقه ها راست. در عوض، آن نکرده 
نند دیگر  است که با رمزارزها مازارت دارایی اتریش اظهار داشته است. وکرده 

شود. با توجه به  های تجاری برای اهداف مالیات بر درآمد رفتار میدارایی 
طورکلی فعالیتی صنعتی است و اظهارات وزارت، »استخراج« )ماینینگ( به 

ین مورد  شود. هم نند تولید هر نوع کاالی دیگری با آن رفتار می بنابراین ما
های ارزهای دیجیتال نیز ربانکهای معامالت آنالین و عاببرای عملیات پلتفرم 

 شود. اعمال می
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در   ECJاز رویه قضایی  BMF، (VAT)بر طبق مالیات بر ارزش افزوده 
hedqvist دل یک ارز سنتی با ها برای تباکند. بنابراین تراکنش پیروی می

معاف هستند. با   VATبرعکس، از  کوین یا سایر ارزهای دیجیتال وبیت 
کوین یا سایر ارزهای مجازی که به عنوان ابزار پرداختی برای خدمات یا بیت 

شود.  اند، همانند ابزارهای متداول پرداخت رفتار میکاالها استفاده شده
یافت کننده قابل شناسایی  شود زیرا هیچ درنمی VATاستخراج مشمول 

 وجود ندارد. 
کوین ( بیت Oesterreichische Nationalbank, OeNB) بانک ملی اتریش 

داند چراکه کارکردهای معمولی پول را را به عنوان یک ارز واجد صالحیت نمی
بدلیل محدودیت شدید بر تعداد آن و عدم وجود مرجعیت مرکزی 

-eکوین درحال حاضر تحت پوشش قانونکند. بیت پایدارکننده، برآورده نمی 
money مات پرداخت یا قانون خد (Payment Services Act  .قرار ندارد )

است. وی اظهار  ، به خطرات رمزارزها اشاره کرده OeNBاووالد نووتنی، رئیس 
های بسیار  گذاریکوین و همتاهایش، سرمایهداشته است که »بیت 
تند که خطرات بسیار زیادی را برای افراد به  ای هسسوداگرانه و گمانه پردازانه 

برای تأسیسند«. بنابراین او از ابتکار عمل وزارت دارایی فدرالهمراه دار 
گذاری و کنترل رمزارزها استقبال به منظور قانون FinTechشورای کنترل 

کند. عالوه بر این، او به منظور اصالح دستورالعملهای پولشویی اتحادیه  می
ها ICOرد نیاز های موبرای آیین نامه از پیشنهاد وزارت دارایی اتریش اروپا، 

 کند.  ، پشتیبانی می(FMA)و ارائه مجوز توسط مرجعیت بازار مالی 
هشدار  گذاران درمورد خطرات رمزارزهانیز به سرمایه  OeNB ،FMAمانند 

های  کوین و پلتفرم داد. همچنین اظهار داشت که ارزهای مجازی مانند بیت 
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ها را به عنوان آن  FMAاند. گذاری و نظارت نشده قانون  FMAمعامله، توسط 
ابزارهای پرداختی قانونی یا ارزهای خارجی قابل تجارت و معامله، واجد  

ای تجارتی معینی هداند. با این حال، اشاره کرد که مدل صالحیت نمی 
به صورت موردی درباره مجوز دادن به   FMAمجوز بگیرند.  FMAتوانند از می

ICO .ها تصمیم خواهد گرفت 
 

رسد اظهارات  نظر می اند و به ک کنترل نشده باقی مانده در بلژی رمزارزها
 رسمی بسیاری کمی در این باره وجود داشته باشد. 

 ,Banque nationale de Belgiqueیک ) ، بانک ملی بلژ2014در ژانویه 
BNB( و سازمان بازارها و خدمات مالی )Autorité des services et 

marchés financiers, FSMA)ای مطبوعاتی منتشر کرده و طی آن، یه ان بی
به مصرف کنندگان درباره خطرات رمزارزها هشدار دادند. موضوع اصلی  

نی نیستند، کامال کنترل نشده بوده و در  ها این بود که رمزارزها پول قانوآن
حدود صالحیت هیچ مرجعیت نظارتی و حقوقی قرار ندارند. اخیرا، در  

ای تکرار کرد که  ، جان اسمیت، در مصاحبهBNB، رئیس کل 2017دسامبر 
که توسط هیچ بانک مرکزی یا کوین یک ارز واقعی نیست، نظر به این بیت 

 ضمانت نشده است. دولتی، به عنوان ابزار پرداخت 
وزیر داریی بلژیک در پاسخ به سوالی از طرف یک سناتور بلژیکی در جوالی  

کوین به عنوان ابزاری بیت  رسدنظر می ، اظهار داشت درحالی که به 2013
های غیرقانونی به نحوی مسئله برانگیز باشد،  برای پولشویی و دیگر فعالیت 

نین گفت که بر اساس مطالعات  لی نباید اغراق شود. وی همچدر چنین مسائ
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کوین خطرات قابل  بانک مرکزی اروپا، بیت و  BNBانجام شده توسط 
ومی، یا برای کاربران فردی آن ای برای ثبات قیمت، نظام مالی عمتوجه 

دارایی اعالم کرد باتوجه به   کند. در نهایت، در همان بیانیه، وزیرایجاد نمی
زمان ناچیز بود، مداخله دولتی در رابطه با کوین در آن که بازار بیت این

 رسید. نظر نمی کوین ضروری به بیت 
کرد که قصد دارد ، وزیر دادگستری بلژیک، کوئن گینز، اعالم 2017در آوریل 

د. یکی از اهداف اصلی وزیر،  چارچوبی قانونی برای رمزارزها تعیین کن
مزارزها است، مشابه  اندازی سازوکاری برای تایید نرخ تبادل و تغییر رراه

های مالی سنتی وجود دارد. او همچنین تمایل دارد نظارت  آنچه برای گردش 
حلی برای ناشناس بودن  راه بیشتری روی معامالت داشته باشد، و همچنین 

ها به عنوان ابزاری برای توسط رمزارزها پیدا کند تا استفاده از آن  پرداخت 
خواهد برای ارزیابی درست  ین، گینز میبرا پولشویی را محدود سازد. عالوه

نظر  ها نیز سازوکاری مشخص کند. این طرح به رمزارزها توسط دادگاه 
تری در جهت پیشبرد آن شاید اقدامات بیش رسد عمدتًا آرمانی باشد ومی

 انجام نشود. 
 

، بانک ملی بلغارستان اعالم کرد که به موضع 2018فوریه  14در تاریخ 
های نظارتی اروپا درباره خطرات ذاتی در خرید ارزهای مجازی مرجعیت 

پیوسته است. بانک اشاره کرد که چنین ارزهایی نوسانات شدید قیمت و  
ای اند. به گفته بانک، مشتریان ارزهگذاری را نشان دادهم حباب قیمت عالئ

ها وجود دارد و  مجازی باید آگاه باشند که خطر باالیی برای سرمایه آن
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گذاری شده خود را از ممکن است مبلغ زیادی یا حتی تمام پول سرمایه 
 دست بدهند. 
، احکامی صادر 2014ها، مقامات مالیاتی بلغارستان در سال بنا به گزارش 

ود حاصل از فروش رمزارزها  مالیات برس  اند که افراد را ملزم به پرداختکرده 
 کند. می

های های بلغارستان اعالم کرد که فعالیت ، یکی از دادگاه 2015در سال 
مربوط به خرید، فروش و پرداخت با رمزارزها، مشمول شرایط مجوز دادن 

 نیستند. 
 

کرواسی هشدار داد افرادی که روی ارزهای شورای مالی، 2017در دسامبر 
کنند، مسئولیت ضررهای خود را بر عهده دارند و گذاری میمجازی سرمایه 

دارد که  باید از وضع مالیات احتمالی آگاه باشند. این شورا بیان می
گذاران کرواسی در قبال رسیدگی به افرادی که ارزهای مجازی صادر و قانون

ی کنند، مسئولیتی ندارند. شورا خاطرنشان کرد که ارزهاها معامله مییا با آن 
مجازی خطرات قابل توجهی به همراه دارند، مواردی همچون سرقت از کیف 
پول دیجیتال و سواستفاده از معامله، کالهبرداری و غیره. اخطار مشابهی 

 است. صادر شده  2017سپتامبر  22توسط بانک مرکزی کرواسی در تاریخ  
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بانک مرکزی قبرس اعالم کرد که ارزهای مجازی پول قانونی نیستند و هیچ  
ای، برای پوشش خسارات ناشی از  گونه اقدامات حفاظتی و نظارتی ویژه

ها دستخوش نوسانات و ها وجود ندارد. همچنین، قیمت آناستفاده از آن
 بی ثباتی است.  

 
   
معاون استاندار بانکی ملی چک  میر هامپل،، مژ2018فوریه  27در تاریخ 

(CNB)  :بیانیه زیر را ارائه داد 
این واقعیت که رمزارزها بیشتر کاال هستند تا ارز، همچنین باعث رویکرد نه  

ها را شود. ما آنمی CNBگذاری در چندان جدی لیبرال نسبت به قانون
یز از طور جدی ن شویم، اما همچنین به شان نمی تحریم نکرده و مانع توسعه 

کنند،  ها استفاده میها یا مشتریانی که از آن این ارزها حمایت نکرده و از آن
گذاری  کنیم. مانند کازینو، هر کسی که در رمزارزها سرمایه محافظت نمی 

کند باید برای از دست دادن تمام مبلغ شرطبندی خود آماده باشد و می
 نند. کهای مرکزی کازینو را کنترل نمی بانک

گذاری مبارزه با پولشویی جمهوری چک انجام شده است  اتی در قانوناصالح
دهند  و آن را برای اشخاصی که خدمات مربوط به ارزهای مجازی را ارائه می 

)یعنی کسانی که ارزهای مجازی را خرید، فروش، ذخیره، مدیریت کرده یا  
 ین ارزهایی شوند یا سایر خدمات مربوط به چنواسطه خرید یا فروش می 

 کند. دهند( قابل اعمال میراارائه می 
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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، 

 اند. نهادهای دولتی تعدادی بیانیه درباره رمزارزها صادر کرده
ای صادر کرد و در آن بیانیه  2013سازمان نظارت مالی دانمارک،  در تاریخ 

دارد که استفاده  کوین به عنوان یک ارز را رد کرده و اظهار میصالحیت بیت 
گذاری نخواهد کرد. در بیانیه سازمان نظارت کوین را کنترل و قانوناز بیت 

است که  ن داده شده شده و نشاکوین بررسی مالی، استفاده از سیستم بیت
های خدمات مالی، از جمله صدور پول بندی کوین در هیچ یک از دسته بیت 

الکترونیکی، پرداخت برای خدمات، تبادالت ارزی یا صدور وام مسکن قرار 
کوین تحت مقررات مالی فعلی پوشش داده  نمی گیرد؛ بنابراین، فعالیت بیت

ها منتشر  ICOگزارشی درباره  ، سازمان نظارت مالی2017است. در سال نشده 
کرد و در آن اظهار داشت رمزارزهایی که منحصرًا به عنوان یک ابزار پرداخت  

شوند. با  گذاری نمی شوند نیز، توسط این سازمان بررسی و قانوناستفاده می
ای انجام شوند که تحت نظر سازمان ها  ممکن است بگونه ICOاین حال، 

برای مثال، ؛ ل مقررات دانمارک خواهند شدقرار گیرند و بنابراین مشمو
 ها و پولشویی.«نامه گذاری جایگزین، اطالعهای سرمایه »قانون صندوق 

، این بانک 2014است. در سال بانک مرکزی دانمارک از رمزارزها انتقاد کرده 
کوین یک ارز نیست. مطابق این که بیت بیانیه اولیه صادر کرد با اعالم این 

کوین هیچ ارزش تجاری واقعی در مقایسه با طال و نقره نداشته  بیانیه، »بیت 
های شیشه شباهت دارد«. بانک مرکزی دانمارک در ادامه  تر به دانه و بیش

کوین توسط هیچ قانون یا ضمانتی از سوی کشوری، تصریح کرد که بیت
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طور مشابه در یک سند، بانک مرکزی دانمارک در مورد  شود. به پشتیبانی نمی 
گذاری و تعیین کرد که ارزهای مجازی قانون رزهای مجازی بحث کرده ا

اند و بنابراین خطرات باالیی برای مشتریان به همراه دارند. در سال  نشده 
کوین هشدار داد.  مدیر بانک مرکزی دانمارک در مورد استفاده از بیت 2017

بانک مرکزی تکرار شد. عالوه براین،  2018انتقاد وی از رمزارزها در سال 
اش سوئد، تمایلی برای است که بر خالف همسایه دانمارک تصریح کرده 

 ایجاد یک ارز دیجیتال دانمارکی رسمی )صادره توسط بانک مرکزی( ندارد. 
SKAT  سازمان امور مالیاتی دانمارک( اظهارات متعددی درباره ارزهای(

باری یک پاسخ اج 2014است. برای مثال در سال مجازی صادر کرده 
)پاسخی به سوال یک مامور مالیاتی( منتشر شد مبنی بر این که مبلغ یک 

کوین صادر شود. بلکه باید  تواند به صورت بیت فاکتور و صورت حساب، نمی
به کرون دانمارک یا ارز به رسمیت شناخته شده دیگری صادر شود. این مقام  

ار پرداختی استفاده  کوین هنگامی که به عنوان ابزادامه داد که ضرر با بیت 
، این 2016وکار نخواهد شد. در سال های کسب شود، مشمول هزینه 

( مورد بحث  VATسازمان، رمزارزها را در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده ) 
معاف هستند. این ابالغیه با تصمیم  VATقرار داد و اظهار کرد که رمزارزها از 

سازگار است. این سازمان  2015دیوان عدالت اتحادیه اورپا در سال 
کوین نیز سخن که چگونگی اخذ مالیات از  استخراج بیت همچنین درباره این 

به میان آورد. این پرونده شامل شخصی دانمارکی بود که قصد داشت قدرت  
 شد.  می  VATشبکه خود را بفروشد؛ فعالیتی که مشمول  (Hash)هش 
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رد که ضرر در فروش  اعالم ک 2018شورای مالیات دانمارک در سال 
گذاری از حیث مالیاتی های خریداری شده به عنوان یک سرمایه کوینبیت 

 شود. کسرپذیر است و سودشان نیز مشمول مالیات بر درآمد می
 

، استونی اصالحاتی را در قانون ضد پولشویی 2017نوامبر  27در تاریخ 
مالی تعریف کرده که  رزشی را، اکشور لحاظ کرد که رمزارزها )ارزهای مجازی( 

طور دیجیتالی قابل انتقال، ذخیره یا معامله است و اشخاص حقیقی یا به 
کنند. اما پول قانونی حقوقی آن را به عنوان ابزار پرداخت قبول می 

شود. قانون )اسکناس، سکه، یا پول الکترونیکی( هیچ کشوری محسوب نمی 
ات تبادل ارزهای مجازی با ارز  ن خدمهندگامبارزه با پولشویی نیز برای ارائه د 

شود. ارائه خدمات  فیات، و ارائه دهندگان کیف پول ارز مجازی اعمال می
است که در آن کلیدهای  کیف پول دیجیتال، به عنوان خدماتی تعریف شده 

شده خود مشتری شده برای مشتری تولید و یا کلیدهای رمزگذاریرمزگذاری 
ه منظور نگهداری، ذخیره و انتقال ارزهای ها بان آنتوشوند و میذخیره می

 مجازی استفاده کرد. ارائه دهندگان خدمات ارز مجازی نیاز به مجوز دارند.
 

فنالند دارای مقررات خاصی نیست که به رمزارزهای رسیدگی کند و هیچ  
این حال الیحۀ پیشنهادی درباره رمرارزها در پارلمان فنالند موجود نیست. با 

 اند. هایی درباره نظرات خود صادر کردهنهادها بیانیه   شماری از
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نامه صادر کرد که  یک توصیه  2017سازمان نظارت مالی فنالند در سال 
گذاری بدیل پرخطری هستند. همچنین متذکر شد  رمزارزها، ابزارهای سرمایه 

شته  که بسته به عرضه اولیه سکه، ممکن است روی خرید نظارت وجود دا
گذاری های سرمایهمثال، قواعد اتحادیه اروپا درباره صندوق د )برای باشن

ها  ICO، سازمان نظارت مالی همچنین درباره آینده  2017بدیل(. در تاریخ 
 است.در یک پست وبالگ بحث کرده 

بیانیه ای صادر کرد و اظهار داشت که  2014بانک مرکزی فنالند در سال 
کند که  ر همراهند، و خاطر نشان می تا با خطکوین، ذارمزارزها، به ویژه بیت

گذاری شده و تحت  کوین در حال حاضر به هیچ وجه قانون »استفاده از بیت 
نظارت نیست، و به هیچ عنوان به مثابه یک خدمات پرداختی )آن گونه که  

آید. در گزارش سال است( بشمار نمی در قانون خدمات پرداخت تعریف شده
تر  شر شد، شعبات فرعی بانک مرکزی مثبت رکزی منتط بانک مکه توس  2017

کوین را »انقالبی« و »ظاهرًا کاربردی و مفید«  به موضوع نگاه کردند و بیت
 خواندند. 

های مالیات بر درآمد  ( دستورالعمل Vero Skattسازمان مالیاتی فنالند ) 
ر کرد.  صاد 2013کوین را، در سال حاصل از ارزهای مجازی، از جمله بیت 

لیاتی اظهار داشت، هنگام تبادل ارز، قواعد مربوط به مالیات بر  ازمان ماس 
شوند. هنگامی که از رمزارز به عنوان شکلی از پرداخت سود سرمایه اعمال می

شود، به عنوان یک معامله تلقی شده و  برای کاال و خدمات استفاده می 
فروش   واهد شد.افزایش قیمت ارز بعد از خریداری، مشمول مالیات خ

کوین همراه با ضرر در مقایسه با قیمت خرید اصلی، طبق قانون مالیات ت بی
بر درآمد فنالند معاف از مالیات نیست، زیرا چنین بندی در این قانون 
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هایی ارائه داد و  ، سازمان مالیاتی توصیه 2017است. در سال توصیف نشده 
و عین شده کوین مت اظهار داشت که نرخ صرافی در زمان نقد شدن بی 

 مدارک مربوط به رمزارز باید به مدت شش سال نگه داشته شود. 
کوین منجر به درآمد میلیونی برای سازمان بر اساس گزارشها، فروش بیت 

کنند  مالیاتی فنالند شده است. سازمان مالیاتی هم بر افرادی که معامله می
 رد. نظارت داکنند، و هم بر افرادی که از رمزارزها استفاده می

است که گمرک فنالند، ممکن است  گزارش داده Åboدادگاه تجدیدنظر 
اند، به هایی را که در رابطه با جرائم مواد مخدر مصادره شده کوینبیت 

میلیون یورو  19  2018ها از فوریه کوینمزایده بگذارد و ارزش این بیت 
ند  دولت فنالشود می است. گفتهشده  میلیون دالر( تخمین زده 23.5)تقریبا 

های مصادره شده، صادر کوینهایی در مورد نحوه ذخیره بیت دستورالعمل 
 است.کرده 

 

اند. دو ابالغیه  رمزارزها تا حد زیادی در فرانسه بدون نظارت باقی مانده 
باشد که تاکنون انجام شده چین تنها اقدام قانونی میدرباره تکنولوژی بالک

فعاالنه به سمت تأسیس یک نهاد و فرانسه  ال، دولت است. با این ح
 دارد. سازمان نظارتی قدم بر می 

شامل دو ماده است که امکان استفاده از تکنولوژی   2016حکم سال 
چین برای نوع خاصی از ُبن یا اوراق قرضه بدون کوپن به نام »ُبن بالک

ین رائه اولکند. تاثیر اصلی این حکم، ا( را فراهم می minibonکوچک« )
از بالک چین در قانون فرانسه بود و این مقررات کاربرد بسیار  تعریف 
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، فراتر رفت و امکان استفاده از 2017محدودی داشتند. حکم دیگر در دسامبر 
تری از اسناد مالی را فراهم کرد. این چین برای طیف گسترده تکنولوژی بالک

منتشر   2018جوالی  1کثر تا شود که ضمیمه آن حدا آور میحکم زمانی الزام 
 شود. 

( و Autorité des marchés financiers, AMFسازمان بازار مالی فرانسه
 Autorité de contrôle prudentiel et de) سازمان نظارت احتیاطی

resolution, ACPR) ای مشترک، به سرمایه گذاران  اخیرا با انتشار اطالعیه
شدار دادند. این سند  زارزها هکنونی رم گذاری نشده درباره ماهیت قانون

کوین و دیگر رمزارزها ابزارهای مالی تحت قوانین شود که بیت یادآور می
شوند و بنابراین، در چارچوب نظارتی ارزهای واقعی  فرانسه در نظر گرفته نمی 

ای که مزایای بالقوه ACPRو  AMFگیرند. قرار نمی AMFتحت نظارت 
ها بوجود آورد را خاطر نشان ای شرکت چین می تواند برتکنولوژی بالک

هایی فرار و  گذاری نشده و سرمایه دادند که رمزارزها، قانون شدند. اما هشدار
تر است که بانک مرکزی ثبات هستند. این سند متذکر گزارشی طوالنی بی

منتشر کرد. در آن گزارش   2013ر ( در دسامبBanque de Franceفرانسه ) 
تواند یک  کوین نمی ه طبق قانون کنونی فرانسه، بیتتوضیح داده شده بود ک

ای برای پرداخت در نظر گرفته شود، و آن را به عنوان  ز واقعی یا وسیله ار
های غیرقانونی ابزاری برای سوداگری و همچنین پولشویی و دیگر فعالیت 

کرد که تبادل بین نیز پیشنهاد می 2013سال  مورد نقد قرار داد. گزارش
ر  و ارزهای واقعی باید تحت بررسی یک سرویس پرداخت قرا کوینبیت 

توانست توسط ارائه دهندگان خدمات پرداخت  گیرد، که از این رو فقط می 
این موضع را در سندی در   ACPRانجام شود.  ACPRمجاز تحت نظارت 
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طور معمول ذکر شده بود نهادهایی که به اذعان کرد. در آن سند  2014سال 
کنند  د و فروش رمزارزها یا تبادل با پول قانونی مشارکت می در فعالیت خری 

، مجوز  ACPRباید به عنوان ارائه دهندگان خدمات پرداخت تحت نظر 
کند  تصدیق می  ACPRو  AMFداشته باشند. با این حال، اطالعیه مشترک 

کوین در حال حاضر خارج از بازار اری در بیت گذکه »خرید و فروش و سرمایه
 ه در حال انجام است«. کنترل شد 

گذاری به موازات نهادهای نظارتی مستقلی که در باال اشاره شد، قانون
طور جدی برای یافتن بهترین نحوه کنترل رمزارزها فرانسه و شعب اجرایی به 

، Assemblée nationaleکنند. به همین منظور، مجلس ملی )تحقیق می
تحقیقاتی در خصوص رمزارزها و یکی از دو خانه پارلمان فرانسه( مأموریتی 

«  ها برای اعتبار دفترکل»بالک چین و سایر تکنولوژی  پژوهشی در خصوص
است. عالوه براین، وزیر اقتصاد اخیرا معاون فرماندار سابق بانک آغاز کرده 

تن بهترین شیوه برای کنترل مرکزی فرانسه را در راستای تحقیق درباره یاف 
ها و جلوگیری از فرار مالیاتی، ل بهتر توسعه آن رمزارزها، به منظور »کنتر

های تروریستی«، به کار گماشته  ویی یا تأمین مالی مجرمان یا فعالیتپولش
 است. 

اند که  همچنین شایان ذکر است که فرانسه و آلمان مشترکًا درخواست کرده 
مورد بحث قرار گیرند و تاجایی که ممکن است،  G-20رمزارزها توسط گروه 

 ارات هماهنگ شده در سطح بین الملل انجام شود. ابتک
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( را به  ارزهای مجازی)رمزارزها ،(BaFin)سازمان نظارت مالی فدرال آلمان 
عنوان واحدهای حساب و ابزارهای مالی واجد صالحیت دانست. مسئوالن  

کنند )خرید یا  ها را سازماندهی می و اشخاصی که عملیات مربوط به توکن
ها بواسطه  ها( یا خدمات کارگزاری اصلی توکن اری توکنفروش تج

مجوز از  طورکلی به کسب دهند، به های بازرگانی آنالین را انجام میپلتفرم 
BaFin  .نیاز دارند 

ها و ICOاطالعاتی مربوط به ارزیابی نظارتی  BaFin، 2018در فوریه 
منتشر کرد و  ها هستند راها و رمزارزهایی که مبنتی بر آن ها، سکه توکن 

کنند، به ارزیابی موردی  می  ICOهایی که اقدام به ارائۀ اظهار داشت شرکت
به عنوان ابزار مالی )اوراق بهادار   ICOاین در این خصوص نیاز دارند، که آیا 

گذاری( یا به عنوان اوراق بهادار واجد  قابل انتقال، واحد سهام یا سرمایه 
ز به پیروی از قوانین مالی مربوطه را دارد  باشد و از این رو، نیاصالحیت می

 یا خیر. 
دستورالعملی در مورد  ، وزارت دارایی فدرال آلمان2018همچنین در فوریه 

کوین و سایر ارزهای مجازی، منتشر  نحوۀ اخذ مالیات بر ارزش افزوده بیت
کوین یا سایر  کرد. مشخص شد که معامالت برای تبادل یک ارز سنتی با بیت 

باشد اما سایر خدمات  می  VATمجازی و برعکس، تحت معافیت از  ارزهای
کوین یا اظهار داشت با بیت مربوطه مشمول مالیات خواهند شد. این نهاد 

شوند، مانند  سایر ارزهای مجازی که صرفا به عنوان ابزار پرداختی استفاده می 
یا سایر  کوین شود. استفاده از بیت همان ابزارهای سنتی پرداخت برخورد می 

ای برای پرداخت هدف دیگری ندارد و از  ارزهای مجازی جز به عنوان وسیله 
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شود. این دستورالعمل مطابق با تصمیم  می این رو مشمول مالیات ن
Hedqvist  است. ارزهای مجازی درون  2015اکتبر  22دیوان عدالت اروپا در

یرا طبق تعاریف بازی، به ویژه در بازی های آنالین، مشمول مالیات هستند، ز
VAT شوند. وزارتخانه همچنین چندین سوال ، ابزار پرداختی محسوب نمی

های های دیجیتالی و پلتفرم ا مالیات استخراج، کیف پول تکمیلی در ارتباط ب 
 تجارت آنالین را بررسی کرد. 

Bundesbank  تواند یک ارز مجازی کوین نمی آلمان اظهار داشت که بیت
، Bundesbankود. به گفته دیرک شرود، کارشناس واجد صالحیت تلقی ش 

را کاربردهای کوین نه یک ارز مجازی و نه یک پول دیجیتالی است؛ زیبیت 
کند، و بخشی از سیستم مالی ملی نیست.  معمولی یک ارز را براورده نمی 

Bundesbank  کند.استفاده از اصطالح »توکن رمزنگاری شده« را توصیه می 
منتشر   Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)ر روزنامه ای که د در مقاله 

المان، به  Bundesbankه شد، کارل لودوی تیله، یکی از اعضای هیئت مدیر 
ها ، نوسان در  کوین و دیگر رمزارزها نسبت به خطرات آن گذاران بیت سرمایه 

، او ارزش، گرانی و نیاز به انرژی باال برای استخراج هشدار داد. با این حال
چین پتانسیلی بزرگ برای نوآوری همچنین اشاره کرد که تکنولوژی بالک

 Deutsche Börseا گروه بورس آلمان )داشته و از یک پروژه مشترک ب
Gruppeچین در تسویه معامالت ( یاد کرد که کاربرد و اجرای تکنولوژی بالک

 کند.  اوراق بهادار بین بانک ها را آزمایش می
 
 
 



 55 | 152 
 

 است که دیدگاههایی صادر کرده زی یونان در دو نوبت اطالعیه مرک  بانک
پذیرفته و به مصرف کنندگان در مورد خطرات نهادهای نظارتی اروپایی را 

 دهد. ارزهای مجازی هشدار می 

، بانک ملی مجارستان به مصرف کنندگان هشدار  2016دسامبر  20در تاریخ 
جازی خطرات زیادی دارد. چراکه در یک نظام  داد که استفاده از ارزهای م

مناسبی در مورد  کنند. همچنین، هیچ قاعده مجازی کنترل نشده عمل می
بدهکاری، ضمانت و جبران خسارت وجود ندارد که موجب حفظ منافع  

  2014مصرف کنندگان در صورت سواستفاده شود. بانک اظهارات مشابهی در 
 ارائه کرده بود.  2015و 
 

طور خاص رمزارزها را مورد  رسد ایرلند هیچ قانونی ندارد که به نظر میبه 
خاطر نشان کرد: در   2018مرکزی ایرلند در مارس  خطاب قرار دهد. بانک
(، اگر توکن صادر شده را بتوان یک »اوراق بهادار  ICOمورد عرضه اولیه سکه )

شود(، آنگاه صورت  موردی تعیین می قابل انتقال« در نظر گرفت )که به 
قانون خدمات مالی موجود در ایرلند برای آن اعمال خواهد شد. بانک مرکزی 

با صدور ابزار مالی   ICOهای هر همچنین اظهار داشت: اگر ویژگی ایرلند 
شوند، و با اعمال مطابقت داشته باشد، مقررات مالی در این لحظه اعمال می
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دگان و سایر افراد، از قواعد  جریمه، باید اطمینان حاصل شود که صادرکنن 
 کنند. مربوطه پیروی می 

معامالت مربوط به رمزارزها اعمال قانون مالیات بر سود حاصل از سرمایه در 
شود و این مالیات در صورتی که شخصی از خرید و فروش چنین ارزهایی می

 سود ببرد، قابل پرداخت است. 
کند، که به  پا را تایید می بانک مرکزی ایرلند بیانیه سازمان بانکداری ارو

  د خطرات تقبل معامالت با ارزهای مجازی و خطراتمصرف کنندگان درمور
 دهد.  ها، هشدار می ICOباالی 

گذاری دولت ایرلند همچنان رویکرد منتظر ماندن را در خصوص قانون
 است: رمزارزها اتخاذ کرده

ها آنیا معامله با هایی که در صدور ها یا آنICOتازمانی که ارزهای مجازی، 
آید:  هستند، مشمول مقررات موجود نیستد، پس این سوال پیش می دخیل 
ررات و قانوگذاری از پیشرفت جا مانده و نیازمند به روز رسانی  آیا مق

هایی هایی، صرفًا نمونه هستند؟ یا به این صورت است که چنین فعالیت 
ختن صحیح مصرف  جدید از انواع قدیمی هستند و افزون بر آگاه سا

تر وجود  کنندگان نسبت به خطرات، هیچ نیازی برای مداخله و نظارت بیش
ممکن است گفتن این حرف بسیار زود باشد؟ ... در بانک مرکزی،  ندارد؟ یا 

المللی و اروپایی مشغول همکاری هستیم؛ زیرا طور جدی با سیاست بین به 
( داریم. ESAدر ال کار برای مث(همه ما سعی در کشف و فهم مسیر پیش رو 

ها، ما در  ICOباتوجه به ماهیت چندگانه حوزه قضایی ارزهای مجازی و 
 کنیم. استقبال می ESAک مرکزی از چنین تالشهایی توسط  بان
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را  Irishcoinایرلند برای کمک به صنعت گردشگری خود ارز دیجیتال 
ها در  ی مکاناست؛ ارزی که عمدتًا در بازار گردشگری برخ گذاری کرده پایه 

 است. سرتاسر ایرلند مورد پذیریش قرار گرفته 

 Agenzia delle)که توسط آژانس عوارض 2016سپتامبر قطعنامه وزرای 
Entrateاست جنبه هایی از رسیدگی به مالیات بیت کوین و  ( صادر شده

سایر رمزارزها را بررسی کرده است. این قطعنامه تصمیم صادر شده توسط  
   skatteverket v. david hedqvist( را در مورد ecjان دادگستری اروپا )دیو

( بر  vatست که اظهار داشته است مالیات بر ارزش افزوده )اجرا کرده ا
معامالتی اعمال نمی شود که در ان رمزارزها با ارزهای سنتی و یا برعکس 

 تبادل می شوند. 
رای اهداف مالیات بر در نشان می دهد که ب 2016عالوه بر این، قطعنامه 

 Impostaامد شرکتها )
sul Reddito sulle Società, IRESمالیات تولید منطقه ایتالیا   ( و

(Imposta Regionale sulle 
Attività Produttive, IRAP ها در چنین معامالتی، درامد یا (، سود و زیان

رایط  زیان شرکت منوط به پرداخت مالیات محسوب شود. قطعنامه شامل ش 
خاصی برای ثبت نام عملیات ارز سایبری، شامل نامها، مبالغ، تاریخ ها و 

اطالعات در مورد معامالت می شود. بر طبق این قطعنامه، عملیات بیت  دیگر 
کوین توسط افرادی اجرا شده است که بیت کوین را برای اهدافی غیر از  

مالیات بردار   اهداف تجاری و شرکتی نگهداری می نمایند و ازینرو درامد
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  ارائه دهندگان ارز  2017سال  90تولید نمی کند. مصوبه قانونی شماره 
مجازی را مشمول مقررات تاسیس شده برای اپراتورهای تبادل پول سنتی  

وزارت اقتصاد و دارایی را  90می کند. به همین منظور، حکم قانونی شماره 
انبندی ها برای موظف به صدور حکم وزیری مبنی بر تنظیم روشها و زم

س، اجرای قانونی چنین فعالیتهایی در سرتاسر کشور می کند. بر این اسا
دپارتمان خزانه داری وزارت اقتصاد و دارایی، اطالعیه عمومی را برای بیان 

، درباره متن پیشنهادی حکم وزارتی منتشر  2018فوریه  17نظرات قبل از 
های اینده صادر شود.  کرد.  پیشبینی می شود که حکم وزیران در ماه 

ست که رمزارزها  موضع بانک مرکزی لتونی و خدمات درامدی دولت این ا
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  

گرفته شوند زیرا صدور و استفاده از این  رسمی یا پول قانونی در نظر
است و به هیچ ارز ملی وصل  ابزارهایی قانون گذاری نشده باقی مانده 

 نشده اند. 
، لتونی قوانین ضد پولشویی خود را اصالح و الزامات نظارتی 2017در نوامبر 

برای ارائه دهندگان خدمات ارز مجازی، شامل ارائه دهندگان خدمات تبادل 
ازی را معرفی کرد. ارز مجازی اکنون به عنوان نماینده دیجیتال یک ارز مج

ود که می تواند بصورت دیجیتال منتقل، ذخیره، تجارت  ارزش تعریف می ش 
شود و به عنوان یک ابزار تبادل عمل می کند بدون اینکه پول قانونی باشد.
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خدمات مالی باید ، بانک مرکزی لیتوانی اظهار داشت که 2017اکتبر  11در 
ارزهای مجازی جدا شود و  های مرتبط با به طور واضح از فعالیت 

کنندگان در بازارهای مالی نباید خدمات مرتبط با ارزهای مجازی را رکت مشا
ها نباید در خرید ارزهای مجازی مشارکت  ارائه کنند. همچنین، این سازمان

با ابزارهای پرداخت صادره  داشته باشند و یا شرایطی را برای پرداخت مبالغ 
هر عملیات دیگری  های اعتباری(، تبادل یا مدیریت ها )مثاًل کارت توسط آن 

 در حوزۀ ارزهای مجازی، فراهم کنند.  
(، بانک توضیح داد که بسته به ماهیت ICOدر مورد عرضه اولیه سکه )

عرضه، اقدامات قانونی که جذب سرمایه عمومی، تدارک خدمات  
 کند، باید اعمال شود. ی و غیره را تنظیم و کنترل میگذارسرمایه 

لیتوانی اعالم کرد که قصد دارد با استفاده از  ، بانک 2018مارس  6در تاریخ 
 Collector)های معادل، اولین کالکتور کوین بالک چین یا دیگر تکنولوژی

Coin)   .دیجیتال جهان را ایجاد کند 
 

اند، با این نشده باقی مانده  گذاریلوکزامبورگ قانون رمزارزها تا حد زیادی در 
رسد نسبت به همتایان اروپایی خود، نشین به نظر میحال، این دولت دوک 

 کند. از ارزهای دیجیتال بیشتر استقبال می
لوکزامبورگ،  (CSSF)، کمیسیون نظارت بخش مالی 2018مارس  14در 

گذاری روی ارزهای دیجیتال، ه ای درباره خطرات سرمای بیانیه هشداردهنده 
ا بسیار بی ثبات هستند،  این است که رمزارزه CSSFصادر کرد. بحث اصلی 
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اند،  هیچ گونه حفاظتی دربرابر سرقت و هک شدن ندارند، فاقد نقدینگی 
اغلب مشمول اطالعات غلط انداز هستند، فاقد شفافیت بوده و اغلب برای  

گیرند. این بیانیه همچنین در  قرار می پولشویی و کالهبرداری مورد استفاده 
ارزش   CSSFده بود. با این حال، مورد خطرات عرضه اولیه سکه هشدار دا

تواند  چین میکه بالک آورد، با اشاره به این تکنولوژی بالک چین را پایین نمی 
 CSSFتوسط بخش مالی به شکلی مفید استفاده شود. عالوه براین، در نامه 

طور خاص  ای وجود ندارد که به ونیکه هیچ چارچوب قاناظهار شد درحالی 
هایی که مربوط  ل شود، ارائه خدمات مالی )شامل آندر مورد رمزارزها اعما

 شوند( نیاز به مجوز از وزارت دارایی دارد. به رمزارزها می
رغم این اخطار از طرف قانونگذاران اصلی خدمات مالی، لوکزامبورگ علی

، وزیر دارایی  2017ا در جهتی مثبت است. در ژوئن شاهد توسعه رمزارزه
قبل از پارلمان تصدیق کرد که رمزارزها، ارزهایی  لوکزامبورگ، پیر گرامگنا،

ای برای پرداخت هزینۀ کاال وخدمات واقعی هستند؛ چراکه »به عنوان وسیله
اند.« وی همچنین اظهار داشت که در  توسط بسیاری از مردم پذیرفته شده

گذاری پولی مشخصی درباره رمزارزها وجود ندارد، اما  ضر هیچ قانونحال حا
رمزارز در لوکزامبورگ با همان قوانین با مبارزه با پولشویی و تامین  هایدالل 

شوند، سرو دهندگان خدمات مالی محدود می مالی تروریسم که سایر ارائه 
(، پلتفرم  bitflyerیر )کار خواهند داشت. اخیرا گرامگنا، علنًا از استقرار بیت فال

مات پرداخت کامال کوین، به عنوان یک ارائه دهنده خدبزرگ تجارت بیت 
ای اظهار داشت که  مجاز در لوکزامبورگ استقبال کرد. گرامگنا در مصاحبه 

چین هردو »پدیدهایی غیرقابل اجتناب هستند که  رمزارزها و تکنولوژی بالک 
به ارمغان می آورند«. کارهای برای مشتریان، سود و خدماتی کارآمد 
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تی برای رمزارزها انجام شود، بسیاری باید برای تهیه چارچوب قانونی و نظار 
با این حال چنین چارچوبی در این زمان عماًل غیرقابل دسترس است. در  
طول مراسم استقبال از بیت فالیر، بنیانگذار شرکت خاطرنشان کرد که اخذ  

گذاری واضح نیست. هیچ  است و قانونمجوز دوسال به طول انجامیده 
د باید از سرمایه مشتری، قانون مشخصی وجود ندارد ولی با این وجو

 محافظت کرد. 
 

طور مشخص در مورد رمزارزهای  در حال حاضر مالت هیچ قانونی ندارد که به 
اعمال شود، اما این امر بزودی تغییر خواهد کرد. دولت مالت فعاالنه از  

های بسیاری را منتشر کرده که  رزها استقبال، و مقاالت و مشاوره توسعه رمزا
گذاری  »مهیا کنند. هدف این قانونذاری و گسترش آن اشاره میگبه قانون 

 کردن بستری قانونی و قابل اطمینان برای شکوفایی این صنعت است.« 
، دولت اسنادی را منتشر کرد که چارچوبی نظارتی برای 2017در اکتبر 

 داد. در نتیجه اینگذاری در رمزارزها را پیشنهاد میهای جذب سرمایه مه برنا
(، شرایطی را اعالم کرد که به MFSAفکری، سازمان خدمات مالی مالت )هم

در رمزارزها   2018ژانویه  29و  22گذاری حرفه ای که در های سرمایه صندوق 
 شود. کنند، اعمال میگذاری میسرمایه 

، ارزهای  (ICO)اره عرضه اولیه سکه ای را دربلت مقاله، دو2017در نوامبر 
ان خدمات مرتبط منتشر کرد، که اشاره داشت مجازی و ارائه دهندگ

درحالیکه برخی رمزارزها در محدوده قانون خدمات مالی موجود قرار  
ها در خارج از این قوانین قرار دارند و از این رو،  گیرند، سایر آنمی



 62 | 152 
 

، دولت مقاله دیگری منتشر کرد و 2018ند. در ژانویه اگذاری نشده قانون
تواند برای صدور  ارائه داد که می  DLTیق پلتفرم »چارچوبی مفهومی از طر

است که ای  صادر کردهمجوز در کشور مالت استفاده شود«. دولت بیانیه 
های مرتبط با رمزارز و  قصد دارد چارچوب قانونی و نظارتی برای فعالیت 

 ه سکه تهیه، و عملیات آن را تسهیل کند. عرضه اولی 
را در نظر دارد که چارچوبی نظارتی در حال حاضر دولت مالت، سه الیحه 

کند و نسبت به این قانون به منظور جلوگیری از  برای رمزارزها فراهم می
منسوخ شدن سریع قوانین یا فرونشاندن توسعه تکنولوژیکی، یک رویکرد  

 . این سه الیحه عبارتند از: کنداصولگرا را دنبال می
( که مربوط به  MDIA Billالیحه سازمان نوآوری دیجیتال مالت ) •

باشد. این سازمان، »بر  تأسیس سازمان نوآوری دیجیتال مالت می 
کند  ای تمرکز می ها، به گونه مقدمات تکنولوژی نوآورانه و استفاده از آن

جدید برده و در عین  ترین منفعت را از تکنولوژی که کشور بتواند بیش
،  MDIAلین اهداف کند«. یکی از اوحال، از منافع عمومی نیز محافظت 

های دولتی به نفع نوآوری تکنولوژیکی خواهد بود )به  ارتقای سیاست
ویژه با ارجاع به تکنولوژی دفترکل دیجیتال و تصویب آن توسط  
دولت(. اهداف دیگر شامل حفظ اعتبار کشور مالت و نظارت بر  

همچنین مسئولیت ارائه مجوز تمهیدات   MDIAشود. مشتریان می 
دهندگان خدمات تکنولوژیکی طبق »الیحه  ثبت نام ارائه تکنولوژی و 

TAS .را، برعهده دارد » 
دهندگان خدمات تکنولوژی  «، نهادی را برای ثبت نام ارائه TAS»الیحه  •

د، در ابتدا  کند. این نهاایجاد  و مجوز تمهیدات تکنولوژی را مهیا می



 63 | 152 
 

طه را  شده و قراردادهای مربوهای تکنولوژی دفترکل توزیع پلتفرم 
های پیشنهادی به ارائه دهندگان خدمات  دهد. این طرح پوشش می

تکنولوژی نیاز دارد تا خدماتی برای هر پلتفرم تکنولوژی دفترکل توزیع  
، تایید شده باشد. کسانی که چنین  MDIAشده فراهم کند که توسط 

کنند، ممکن است  شده ارائه می اتی در دیگر موارد مشخص خدم
 ثبت نام کنند.  MDIAداوطلبانه در 

ها  و نهادی نظارتی ایجاد  ICOالیحه ارز مجازی، چارچوبی برای  •
کند که در مورد خدمات مشخص مرتبط با رمزارزها، همچون  می

جازی،  دهندگان کیف پول و تبادالت ارزم گران، ارائه کارگزاران و معامله 
را »در   اند دولت رمزارز خود های کشور گزارش داده کاربرد دارد. روزنامه 

کند، که قانونگذاران را قادر به  یک چارچوب کنترل شده« معرفی می
کند.  بررسی قابلیت نظارت و قوانین ممکن برای این تکنولوژی می 

ای  گذاری کند که با ارزههایی را قانونICOالیحه ارز مجازی قصد دارد 
کند  تبط هستند. الیحه تضمین میمجازی خارج از چارچوب قانونی، مر

ها الزامات و شفافیت را رعایت کرده و تعهداتی را اتخاذ  ICO که
اعمال خواهد شد و صادرکنند   های عمومی اولیه کند که به عرضه می

 ها پیروی کند. باید از آن 
MFSA رد که اشخاص را همچنین یک »آزمایش ابزار مالی« را پیشنهاد ک

 ه: قادر می سازد تا تعیین کنند ک 
)ارز مجازی( بر اساس   VCیا یک  ICOبا اطمینان نظارتی... ، آیا یک 

گیرد )که منعکس های خاص خود در محدوده قانونی موجود قرار میویژگی 
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وع است(، یا اگر نه، آیا این امر کننده قانون اتحادیه اروپا درباره این موض
 است؟! MFSAت چارچوب نظارتی جدید پیشنهاد شده توسط مستلزم رعای

ای باشد. مرحله اول، تعیین  تواند یک آزمون دو مرحلهآزمون پیشنهادی می
کند که آیا یک رمزارز، یک ابزار مالی در قانون اتحادیه اروپا یا مالت  می
ه مشخص خواهد کرد که آیا رمزارز طبق الیحه  باشد یا خیر. دومین مرحلمی
 شنهادی ارز مجازی، یک دارایی است یا خیر.پی

MFSA قانونگذار خدمات مالی موجود در الیحه ارز مجازی، و دارای قدرت ،
نظارتی و تحقیقاتی خواهد بود. بدین معنی که موارد موجود در سایر قوانین 

تجارت یک رمزارز، تحت کنترل خدمات مالی کشور، شامل اختیار تعلیق یا 
 آن است. 

ارگروه ویژه استراتژی بالک چین به منظور اخذ مشاوره  نین یک کدولت همچ
 است.شده، ایجاد کرده های دفترکل توزیع درمورد تکنولوژی 

که یکی از بزرگترین بانکهای مالت )بانک والتا(، نقل و انتقال  بعد از این
های لت اظهار داشت که در سیاسترمزارزها را مسدود کرد، دولت ما

رزیابی بهترین ها برای اکند؛ چراکه آن های منفرد دخالت نمی عملیاتی بانک
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 

 % از سهام( است.  25تقریبا 
که »متعهد شده است در  نیز اظهار داشت سازمان بازی و گیمینگ مالت 

ها  استفاده از رمزارزها را صادر کند. الیحه جدید بازی ای نزدیک، مجوز آینده 
که اخیرًا مورد توجه بوده است، شامل ارزهای مجازی )طبق تعریف »پول و  

 شود. یا ارزش پول«( می 
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ر داشته است که در حال مطالعه بر روی ( اظهاDNBبانک مرکزی هلند )
ما اذعان کرد که چین و ارزهای مجازی است. ای استفاده از بالکهافرصت 

خطرات مشخصی وجود دارد و این موضوع از  با موانعی همراه است. عالوه  
ها منتشر کرد  ICO، گزارشی را درباره رمزارزها و 2018براین، در ژانویه سال 

بود رمزارزها »درحال حاضر نقش پول را ایفا که در آن مشخص شده 
شوند و  خت استفاده می ها حتی به سختی برای پرداکنند. درواقع، آنی نم

مورد پذیرش جهانی، واسطه پایدار تبادل، واحد حساب مناسب یا حتی 
ها هیچ مفهومی در  قابل اعتمادی نیستند. بر این اساس، آن  روش ذخیره 

 رند. رابطه با سیاست پولی ندا 
DNB رش دامنه از تصمیم اتحادیه اروپا در مورد گشتAMLD  چهارم، شامل

تبادالت رمزنگاری شده و صادرکنندگان کیف پول رمزنگاری شده، حمایت  
کند. همچنین در حال بررسی این موضوع است که آیا تبدیل رمزارزها به  می

یا به عنوان یورو یا دیگر ارزها و برعکس، به عنوان صدور الکترونیکی پول 
بانک ملی هلند در  حیت است یا خیر. پرداخت، واجد صال ارائه یک سرویس

 کند. حال حاضر از ممنوعیت رمزارزها حمایت نمی 
DNB  « در یک پروژه، صدورDNBcoinبرای اهدافی آزمایشی را شروع کرده » 

ها  ای برای یک ارز مجازی تمرکز دارد. آن و بر بالک چین به عنوان پایه 
اند که نرم افزار  ه داده ین نمونه اولیه برای مطالعه در این مورد توسعچند
ها های بازار مالی تطبیق و در آن تواند با زیرساختکوین، چگونه میبیت 

 استفاده شود. 
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(  Autoriteit Financiële Markten, AFMسازمان بازارهای مالی هلند )
است. این ها منتشر کردهICOهشداری درباره خطرات جدی مرتبط با 

گذاری نکنند، چرا که ها  سرمایه ICOت که در اس سازمان به افراد توصیه کرده 
ها نسبت به کالهبرداری و دستکاری آسیب پذیرند و همچنین ممکن آن

ها ای ساخته شده باشد که آژانس امنیت ملی نتواند روی آن است به گونه 
ها در  کند که آیا توکنصورت موردی ارزیابی می به  AFMنظارت داشته باشد. 

گذاری، آن گونه که در قانون ا واحد سرمایه راق بهادار یبه عنوان او ICOیک 
نظارت مالی تعریف شده، واجد صالحیت بوده و از این رو، قادر به اخذ به  

 هستند یا خیر.   AFMمجوز از 
ای به پارلمان اظهار داشت که  پک هوکسترا، در نامه وزیر دارایی هلند، وو

ها باید در سطح اروپا ، اما آنخواهد تجارت رمزارزها را ممنوع کند هلند نمی 
نباید  اریگذ گذاری شوند. با این حال، هیچگونه قانونالمللی قانونیا بین 

  های تکنیکی را به خطر اندازد. او همچنین از اجرای قانوان ضد پتانسیل 
های تبادل ارز  پولشویی برای متولیان ارائه دهندگان کیف پول و پلتفرم 

 مجازی حمایت کرد.
 

، بانک ملی لهستان و کمیسیون نظارت مالی این 2017جوالی  7در تاریخ 
کشور با استناد به نوسان قیمت و خطر کالهبرداری، مشترکًا در مورد 

دند. قانونگذاران تصریح کردند که گذاری در ارزهای مجازی هشدار دا سرمایه 
ها  ن آنشوند. در همان زماارزهای مجازی پول قانونی لهستان محسوب نمی 

خاطر نشان کردند که معامله با ارزهای مجازی، تخلف از قانون اروپا یا 
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ونگذاران معتقدند که خرید، نگهداری و فروش ارزهای لهستان نیست. قان
ق با اصول مدیریت پایدار و محتاطانه  مجازی توسط مؤسسات مالی، مطاب

طرات قانونی و تواند خ نیست و  داشتن روابط پابرجا با تجار ارز مجازی می 
 اعتباری به همراه داشته باشد. 

، نخست وزیر لهستان اظهار داشت که این کشور یا 2018ژانویه  24در 
حاصل کند   کند تا اطمینانکند و یا مقرراتی تعریف میرمزارزها را ممنوع می

 شود. که به یک طرح هرمی تبدیل نمی 
در مورد اثرات مالیاتی  ، وزارت دارایی دستورالعملی2018اوریل  4در تاریخ 

کرد. درآمد حاصل از معامالت رمزارزها مشمول معامله با رمزارزها صادر 
% است. درحالی که قانون 32% و 18مالیات بر درآمد با دو دسته بندی 

رزهای دیجیتال، انتقال حقوق مالکیت در نظر گرفته خرید یا فروش ا
 است. % از ارزش معامله 1است و منوط به پرداخت شده 

 

( فعالیت صدور  Banco de Portugalطبق اعالمیه بانک فدرال رزرو پرتقال )
و معامله ارزهای مجازی، نه توسط بانک فدرال رزرو پرتقال و نه توسط سایر  

گذاری  ملی یا اروپایی، به ویژه توسط بانک مرکزی اروپا، قانونمراجع مالی، 
نشان کرد که عدم وجود مقررات  شوند. این بانک خاطرنشده و نظارت نمی

  هایی را غیرقانونی یا ممنوعمربوط به کار با ارزهای مجازی چنین فعالیت 
ام به کند. با این حال، نهادهایی که ارزهای مجازی را صادر کرده یا اقدنمی 

کنند، مشمول هیچ تعهدی برای مجوز یا ثبت نام در بانک ها میفروش آن 
 ها تحت نظارت قرار ندارد.ند. بنابراین فعالیت آنشوفدرال رزرو پرتقال نمی 
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، بانک ملی رومانی اعالم کرد که به دلیل خطرات  2018فوریه  6در تاریخ 
اری محلی در بخش رمزارز، اعتباری، از هر گونه دخالت در مؤسسات اعتب 

درباره خطرات  2015است. بانک هشدار اولیه خود در مارس منصرف شده 
گذاری شده در رمزارزها را یادآوری کرد. به  دست داندن پول سرمایه باالی از 

های چندین صرافی رمزارز را  حساب  های محلیها، بانک دنبال این اعالن
 بستند. 

ریت مالی کشور، اعالم کرد که درآمد حاصل ، آژانس ملی مدی2018در مارس 
 از معامالت با رمزارزها مشمول مالیات است. 

 

، وزارت دارایی دستورالعملی را صادر و در آن، درآمدهای  2018مارس  23در 
ناشی از رمزارزهایی که باید مشمول مالیات شوند را مشخص کرد. طبق 

ارز مجازی با یک دارایی یا با ارز   تعریف، هر نوع مبادله، همچون یک مبادله
 مجازی دیگر، باید یک انتقال مشمول مالیات در نظر گرفته شود. این

های مالی  گوید که ارزهای مجازی باید به عنوان »داراییدستورالعمل می 
د و در زمان معامله با ارزش بازار کوتاه مدت غیر پولی« تلقی شون

و مدارک رمزارزهایی که مستقیمًا از  گذاری می شوند. همچنین، اسنادقیمت 
موجود  آیند باید تا وقتی که فروخته یا معامله شوند، استخراج بدست می

تر، وزیردارایی اشاره کرده بود که معامله با رمزارزها )که باشند. پیش
ناس است( خطرات تروریسم و جرائم سازمان یافته  گذاری نشده و ناش قانون

 را به همراه دارد. 
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ای برای آگاه کردن عموم مردم  ، بانک ملی اسلواکی اعالمیه 2013ال در س 
ملی نیستند و  تولید ارز غیرمجاز در  صادر کرد که ارزهای مجازی، ارزهای 

 باشد. حکم یک جرم کیفری می 
 

، بانک اسلوونی به شهروندان هشدار داد که ارزهای 2018ژانویه 18در تاریخ 
اند.  گذاری نشده اسکناس و سکه نیستند و قانونمجازی جایگزین دیجیتال 

را خرید، سپرده  بانک توضیح داد نهادهایی که در اسلوونی ارزهای مجازی 
اند.  گذاری و نظارت نشده کنند، به شکل نظامند قانونگذاری یا معالمه می

وندان هشدار داد تا قبل از خرید ارزهای مجازی تحقیقات کنند  بانک به شهر
اشته باشند که امکان دارد سرمایه خود را در چنین ارزهایی از  و آگاهی د

شدار بانک ملی اسلوونی، سایر  ها، به دنبال هدست بدهند. بنابه گزارش 
 های خودپرداز را متوقف کردند. ها فروش رمزارزها از طریق دستگاهبانک
گذاران در  ، هیئت بازرگانی توصیه کرد که سرمایه 2017اکتبر  9تر در پیش 

ارزهای مجازی در نظر بگیرند که آیا خطرات موجود، مطابق با ترجیحات  
گذاران است یا خیر! همچنین، سرمایه هگذاری آنشخصی و اهداف سرمایه 

آن، در گذاری کنند که با از دست دادن ها، باید با مبلغی سرمایه ICOدر 
 تر قرار نگیرند. معرض خطرات بیش

 

ای مشترک ، بیانیه 2018کمیسیون ملی اوراق بهادار و بانک اسپانیا در فوریه 
شاره به این که این رمزارز، کوین منتشر کردند با ادر مورد استفاده از بیت 
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  است.توسط هیچ نهاد نظارتی در اسپانیا صادر، ثبت، مجاز یا تایید، نشده 
شده در اسپانیا ، هیچ  بنابراین رمزارزهای خریداری شده یا نگه داشته

ضمانتی نداشته و توسط مقررات قابل اطالق به بانکداری یا محصوالت قابل  
د. این بیانیه با هدف هشدار به سرمایه  شوگذاری، پشتیبانی نمیسرمایه 

نوع معامالت  گذاران در مورد خطرات ذاتی ضرر یا کالهبرداری مرتبط با این 
 بوده است. 

با وجود این هشدار، دولت تصویب قانونی مساعد نسبت به رمزارزها را در  
ها در بخش  نظر دارد، که شامل معافیت مالیاتی به منظور جذب شرکت

 شود. چین می تکنولوژی بالک
سود حاصل از معامالت با رمزارزها طبق قانون مالیات بر درآمد افراد، 

ا این حال اداره کل امور مالیاتی مقرر داشته است که شود. بمحاسبه می
 کوین از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. معامالت با بیت 

 

ندارد. البته تعدادی از   ای در رابطه با رمزارزهاگذاری ویژهسوئد هیج قانون
ها را که چگونه رمزارز ها و احکام مقدماتی درباره این ها، گزارش نهادها، بیانیه 

تفسیر و درک کنند و چگونگی ارتباط چنین ارزهایی با قوانین سوئد، ارائه 
 اند. داده 

کوین تحت مرجعیت  است که بیت سازمان نظارت مالی سوئد تعیین کرده 
کوین )یعنی ارائه پایگاهی که  ای که معامله با بیت ه گونه خودش قرار دارد، ب 

وخته شود؛ مشابه یک بورس( یک ند خریداری یا فرتوانکوین میدر آن، بیت
دهی اجباری سرویس مالی است و از این رو، مشمول الزامات گزارش 
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، این سازمان گزارشی با عنوان برنامه خود در نوآوری  2017هستند. در سال 
رد، که از جمله موارد آن، به نقش خودش در رابطه با مفاهیم نوینی منتشر ک 

های ها به عنوان پروژه ICOاین گزارش کرد. در کوین اشاره میهمچون بیت 
اند. این سازمان همچنین گذاری و ابزار تأمین سرمایه توصیف شده سرمایه 

ها  آن  کهاست؛ با اشاره به اینها هشدار داده ICOدر مورد استفاده از 
به تفسیر سازمان نظارت اروپا در مورد این  اند. این نهادگذاری نشده قانون

ت توسط راهنمای شناساگر، بازارها در راهنمای ابزارهای ها ممکن اس ICOکه 
(، و AIFMDگذاری بدیل )(، راهنمای مدیران صندوق سرمایه MiFIDمالی )

شوند. در گزارش سال گذاری راهنمای مبارزه با پولیشویی چهارم، قانون
های سوئدی که بودجه خود را از رکت این سازمان آمده است که از ش  2017
 تامین نماید، بی اطالع است.  هاICOطریق  

کوین، پول نیست«. ، بانک مرکزی سوئد اعالم کرد که »بیت 2018در مارس 
در این اطالعیه با ارجاع به یک گزارش مالی در مورد رمزارزها که توسط  

است، توضیح داده شد که رمزارزها به  کنان بانک مرکزی سوئد نوشته شدهکار 
. بانک مرکزی سوئد در نظر دارد یک ارز  شوندعنوان ارز درنظرگرفته نمی 

 اندازی کند، اما این پروژه هنوز در مرحله بررسی است. الکترونیکی راه 
که  رد این ، مرجعیت امور مالیاتی سوئد، دستورالعملی را در مو2015در سال 

تخراج شده برای های اس کوینچه موضعی اتخاذ خواهد کرد و مالیات بیت 
بود، منتشر کرد. به جز شرایط خاصی که این  چگونه خواهد  2014سال 

شده درآمد حاصل از یک است، ارزهای مجازی استخراجموارد اتفاق افتاده 
. این نهاد امور  شوندطور کلی معاف از مالیات در نظر گرفته میسرگرمی و به 
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مالیاتی تصمیمی در مورد کاربرد قانون مالیات بر درآمد، با توجه به سود  
 است.ها، صادر نکرده کوین قوه حاصل از بیت سرمایه بال 

در مورد مالیات بر   2013شورای امور مالیاتی سوئد حکمی مقدماتی در 
کوین با بیت که تجارت کوین صادر کرد؛ با اشاره به اینارزش افزوده و بیت

شود، اما در عوض، مشمول مشمول حکم مالیات بر ارزش افزوده سوئد نمی 
شود. این ت مالی بوده و به عنوان یک ارز تلقی میمقررات سازمان نظار

تصمیم توسط سازمان امور مالیاتی سوئد مورد تجدید نظر قرار گرفت. دیوان 
مزارزهای مشابه، مشمول کوین و رعالی امور اجرایی سوئد اظهار کرد که بیت 

شوند. این تصمیم به دنبال حکم مقدماتی قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی 
کند رمزارزها معاف  طرف دیوان عدالت اتحادیه اروپا ارائه شد که مقرر می از 

 از مالیات هستند. 
ها اعالم کردند که  ، نمایندگان سازمان اجرایی سوئد به رسانه 2014در سال 

های فروشگاهایی را شروع  کوینان، وارسی و مصادره بیت این سازم
به صورت آنالین به   2017ای توقیفی در سال ه کوین است. اولین بیتکرده 

 حراج گذاشته شدند. 
در واکنش به سوالی از طرف یک عضو پارلمان دولت سوئد، به شهروندان  

گذاری  کوین احتیاط کنند چون قانونهشدار داده شد در استفاده از بیت 
 نشده و خطرناک است. 

 xbtکوین ، کمیته انضباطی استکهلم، شرکت بیت 2017ژوئیه  23در 
provider ab  های ساالنه و تهیه دفترچه  را به دلیل عدم انتشار گزارش

ای به مبلغ یک میلیون اطالعاتی خود با دسترسی آنالین، به پرداخت جریمه 
 کرد. دالر امریکا( محکوم 120000کرون )تقریبا 
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طور خاص به رمزارزهایی همچون انگلستان هیچ قانونی ندارد که به 
ها رئیس بانک کوین و غیره اعمال شود. بنابه گزارش اتریوم، الیت  کوین،بیت 

 گذاری رمزارزها ضروری است: انگلستان اظهار داشته است که قانون 
رمزنگاری شده برای  های گذاری عناصر اکوسیستم دارایییک راه بهتر، قانون

ایمنی ارتقای یکپارچگی بازار و محافظت و  های غیرقانونی،مبارزه با فعالیت 
 و درستی نظام مالی خواهد بود. 

کند که بانک انگلستان بانکی انگلستان، مشخص می 1998قانون  A2بخش 
مسئولیت محافظت و باالبردن ثبات نظام مالی بریتانیا را بر عهده دارد. بر  

این هدف، بانک خطر ناشی از رمزارزها برای ثبات بازارهای مالی  اساس
است و معین کرد که حجم بازار رمزارز در حال حاضر  بریتانیا را در نظر گرفته 

 به منظور ایجاد »خطر برای ثبات مالی در بریتانیا« به قدر کافی بزرگ نیست.  
، شامل اطمینان های مطرح شده در مورد استفاده از رمزارزهاسایر نگرانی

پرداخت، پولشویی، مالیات و   مصرف کنندگان هنگام استفاده از این شکل 
 شود. برای تروریسم و جرائم دیگر می  های مالیده از چنین سیستماستفا

با توجه به مالیات و گمرک، دولت اظهار داشت که رمزارزها هویتی یگانه  
گذاری و  اشکال سرمایه توانند مستقیمًا با سایر دارند و بنابراین نمی 

شده  سازوکارهای پرداختی، مقایسه و منطبق شوند. مالیات بر درآمد دریافت
های درگیر« وابسته است. مالیات بر ارزش  ها و طرف از رمزارزها به »فعالیت 

افزوده )تقریبا معادل مالیات فروش ایاالت متحده( فقط توسط  
ر بریتانیا در تبادل با رمزارز،  کنندگان کاالها و خدمات فروخته شده دتامین

 مستلزم پرداخت است. 
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ها قابل  ر با سود و زیان در صرافیها، به کسب و کاقواعد مالیاتی شرکت
اظهار داشت   HMشود. درآمد و گمرک اعمال است، که شامل رمزارزها نیز می

که »برای رسیدگی به مالیات ارزهای مجازی، قواعد عمومی در مورد تبادالت 
شود. ما در این مرحله هیچ نیازی ی و روابط استقراض و وام اعمال میخارج

د سفارشی مشخص شده نداریم.« هر شرکتی که وارد  به در نظر گرفتن قواع
شود و ها برخورد میشود، به همان شیوۀ رایج با آن معامالتی رمزارزها می

 نتیجتًا، همه سود حاصل از این معامالت مشمول مالیات خواهد شد. 
اند،  صورت  قانونی و سازمان یافته ثبت نشده برای کسب و کارهایی که به 

تواند به  برای سود و زیانی قابل پرداخت است که میمالیات بر درآمد 
معامالت رمزارز منسوب شود. بریتانیا همچنین از درآمدهای حاصل از 

، سود تعلق ها، پس از معامله با رمزارزهاگیرد که به آن معامالتی مالیات می
گرفته است. این سودها در قانون "مالیات بر سود سرمایه" قرار می گیرند و 

مالیات برای هر سودی مستلزم پرداخت است که شامل رمزارزها نیز  این 
 شود. می

 
  .

، بانک آلبانی اعالم کرد که چارچوب قانونی و  2017ژوئیه  13در تاریخ 
ارتی برای اجرای عملیات مرتبط با رمزارزها در آلبانی در نظر ندارد و  نظ
ر هستند. بانک اظهار داشت که به دلیل درجه باالی اربران در معرض خطک

های ناشناس بودن، معامالت با چنین ارزهایی ممکن است در جهت فعالیت 
ر گرفته  مجرمانه، شامل پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا قاچاق کاال به کا
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شوند. این بانک از عموم مردم آلبانی خواست اگاه باشند و مسئولیت 
ها را به عهده گیرند، در حالی که  ندازها یا نقدینگی آنرسیدگی به پس ا 
طور جدی المللی برای تنظیم و نظارت کافی بر رمزارز، به ذینعان ملی و بین

 کنند. فعالیت می
 

کند  د که بیان میمنستان سندی را منتشر کر، دولت ار2018مارس  1در 
که  نیست با توجه به این  تصویب قانونی پیشنهادی درمورد رمزرارزها معقول

اند تا از فعالیت با رمزارزها اکثریت کشورهای پیشتاز از مردم خواسته 
نویس قانونی درمورد توسعه  خودداری کنند. این سند در واکنش به پیش 

شده توسط یک حزب سیاسی مخالف تهیه ال معرفیدیجیتهای تکنولوژی 
معافیت از پرداخت مالیات  های استخراج و شده بود، که آزادسازی فعالیت

 را، فراهم میکرد.  2023ها تا پایان سال آن
 

، رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی آذربایجان، المان 2018فوریه  12در 
ثبات است و از مردم  ری بسیار بیرستاموف، اظهار داشت که رمزارز ابزا

ژانویه گزارش کرد که  تر باشند. او اوایل خواست در برخورد با رمزارزها محتاط
نویس قانونی برای تنظیم تجارت رمزارزها  کارگروهی برای توسعه یک پیش 

 است. به کار گرفته شده 
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  28در  در بالروس فرمان ریاست جمهوری درمورد توسعه اقتصاد دیجیتال
مبادله و استخراج  به اجرا در آمد. این فرمان، خرید، فروش،  2018مارس 

تر مقررات مالیاتی و ارزی در این فرمان فقط به  کند. بیش رمزارز را میسر می 
پیشرفته   هاییابد که در ناحیۀ پارک تکنولوژی اشخاص حقوقی تعمیم می 

حال افراد مجاز به  کنند. با این )یک منطقه اقتصادی ویژه( فعالیت می
های اهدا، واگذاری و سایر فعالیت  ها، و مبادله، خرید،استخراج، تملک توکن

مرتبط با رمزارزها هستند. درآمد حاصل از استخراج و عملیات با رمزارزها تا 
همچنین امکان ایجار   معاف از مالیات هستند. این فرمان 2023سال 

د. این پارک کن پیشرفته را فراهم میهای در پارک تکنولوژی  ICOاپراتورهای 
 همچنین میزبان فعاالن بخش تبادالت ارز و استخراج خواهد بود. 

و تبادل رمزارزها ایجاد   ICOدر این فرمان قواعدی برای عملیات اپراتورهای 
باقی خواهند ماند. تبدیل رمزارز  ها به شکل خودتنظیم، شده است؛ این حوزه 

ک ملی تصویب شده باشد. با اپراتورهای به پول فیات باید توسط بان
نوان ارائه دهنده خدمات با ریسک باال، شبیه به  مبادالت رمزارز، به ع

 اپراتورهای بخت آزمایی )التاری( و کازینوها برخورد خواهد شد. 
% از گردش مالی خود را 1فقط  اند ومشاغل مستقر در پارک معاف از مالیات 

تضمین  2049بات توسط دولت تا اخر پردازند. این ترتیبه دولت می 
میلیون روبل بالروس )تقریبا معادل  1رد نیاز است. حداقل سرمایه موشده 

روبل  200000دالر امریکا( برای اخذ اپراتوری یک پلتفرم رمزارز و  505000
 باشد.  اخذ مجوز صرافی رمزارز می دالر امریکا( برای 101000)تقریبا 

 



 77 | 152 
 

، بانک مرکزی بوسنی و هرزگوین اعالم کرد که مارک قابل 2018نویه ژا 9در 
تبدیل )ارز بوسنی و هرزگوین( تنها ابزار قانونی پرداخت در کشور است، و  

زمان، کوین و دیگر رمزارزها با مارک، وجود ندارد. در همین امکان تبادل بیت 
گیری از خرید  ای برای محدود کردن یا جلو بانک اظهار داشت که هیچ برنامه 

 و تجارت با ارزهای مجازی، وجود ندارد. 
 

، بانک مرکزی گرجستان تأیید کرد که رمزارزها  2017دسامبر  20در تاریخ 
پول قانونی در گرجستان محسوب نشده و توسط قوانین گرجستان تنظیم 

 بانک از شهروندان خواست در برخورد با رمزارزها احتیاط کنند.   اند. نشده 
 

شده را  های دفترکل توزیع الطارق اخیرًا مقررات حاکم بر تکنولوژیدولت جبل
نویس قانون در مورد  است و در حال حاضر در حال معرفی پیش معرفی کرده 

ب نظارتی  باشد. همچنین در حال بررسی چارچوعرضه اولیه سکه می
 DLTقررات ها برای تکمیل متری است که به خرید یا تبلیغ توکن بیش

 پردازد. می
خدمات   2017، مقررات سال 2017اکتبر  12الطارق در تاریخ دولت جبل

شده( را طبق قانون های دفترکل توزیع مالی )ارائه دهندگان تکنولوژی 
رفی کرد. این گذاری( مع گذاری و سپرده خدمات مالی )خدمات سرمایه 

ارچوب نظارتی، اند. این چالزم اجرا شده  2018ژانویه  1مقررات در 
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کنند و یا مرتبط  ت میالطارق فعالیدهد که در جبل هایی را پوشش میشرکت 
که در قانون خدمات مالی به عنوان »عمل   DLTبا آن هستند و خدمات 

، استفاده از  کردن مبتنی بر روش تجارت، در جبل الطارق یا از طریق آن 
رزش متعلق به دیگران« شده برای ذخیره یا انتقال اتکنولوژی دفترکل توزیع 

هایی را رات، چنین شرکت دهند. این مقراست را، ارائه میتعریف شده 
 کند. الطارق می موظف به اخذ مجوز از کمیسیون خدمات مالی جبل 

همچنین ملزم به پرداخت هزینه ساالنه هستند، که در   DLTدارندگان مجوز 
( باید پرداخت شود، دالر آمریکا 14000پوند )تقریبا  10000یک نرخ ثابت 

دالر آمریکا( »بسته به   28000پوند )تقریبا  20000اگرچه هزینه اضافی تا 
هایی که در حال حاضر  رود. شرکت « باال می DLTش ارائه دهنده پیچیدگی رو 

برای بهبود  DLTوانین مالی موجود در جبل الطارق مجاز هستند و از طبق ق
 DLTکنند، به کسب مجوز جداگانه طبق چارچوب نظارت خود استفاده می 

ای که  ها در حال حاضر در حوزه که این فعالیت نیاز نخواهند داشت، مگر این
ن یک بانک ها به عنوامجوز آن را دارند، قرار نگیرند.... با این حال اگر آن 

خدمات ارز مجازی داشته باشند،  مجوز بگیرند، اما قصد ارائه کیف پول و یا 
 نیاز خواهند داشت.  DLTبه کسب  مجوز جداگانه طبق 

الطارق در مورد ضد پولشویی و باید از الزامات جبل  DLTارائه دهندگان 
  مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین هر حوزه قضایی که در آن نیز

 کنند، تبعیت کنند.فعالیت می
بدون مجوز تخلف است و متخلف، با  DLTات طبق مقررات، تدارک خدم

دالر آمریکا( مجازات خواهد شد.   14000پوند )تقریبا  10000جریمه حداقل 
کند که کمیسیون خدمات مالی این کشور، اولین الطارق ادعا میدولت جبل



 79 | 152 
 

های کننده در مورد تکنولوژی مقانونگذار برای معرفی یک چارچوب تنظی 
هدف از معرفی این قانون، محافظت از   شده است. دفترکل توزیع 

الطارق به عنوان یک محیط امن نظارت شده  کنندگان و اعتبار جبلمصرف
کنند، و جبل الطارق را موفق استفاده می  DLTهایی است که از برای شرکت

 سازد. ی به استفاده و رشد از تکنولوژی مالی جدید م
صورت توکن و های دیجیتال به الطارق نسبت به استفاده از دارایی دولت جبل

ها، به منظور افزایش سرمایه و دور زدن رمزارز ارائه شده توسط شرکت 
گذاری شده، ابراز نگرانی  فرآیندهای افزایش سرمایه مرسوم و قانون

ونی در مورد  الطارق در حال حاضر مشغول تدویل قان است. دولت جبل کرده 
ایجاد و  DLTها که با استفاده از باشد. »اساسًا آن ها می استفاده از توکن 

رود  خواهد بود و انتظار می  DLTاند« که هم ردیف با مقررات معامله شده 
 به صورت یک الیحه ارائه شود. 2018قبل از سه ماهه دوم سال 

 

ای قضایی با ای حوزه گرنزی یک سلطنت وابسته به بریتانیا است و دار
، کمیسیون 2014ی است. در سال مالیات پایین و یک بخش بزرگ مال

های   خدمات مالی گرنزی، که مسئول نظارت و تنظیم مجوزها برای بخش 
ای اعالم گذاری است، در بیانیه گذاری، بیمه و سرمایه بانکداری، امور سپرده 

ای مجازی« اتخاذ  کرد که کمیسیون رویکردی احتیاطی نسبت به »ارزه
در کسب و کارهای خدمات مالی کند و ممکن است درخواست ثبت نام می

مرتبط با ارز مجازی را رد کند. به ویژه، کمیسیون سیاست تشویق نوآوری را  
رغم است. ارزهای مجازی، حوزه نوآوری هستند و علی در پیش گرفته 
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ها ط به آن تشخیص این امر که در حال حاضر خطرات قابل توجهی مربو 
دهد. با توجه به این ادامه می وجود دارد، کمیسیون از نزدیک به نظارت آن 

خطرات، کمیسیون رویکردی محتاط اتخاذ خواهد کرد و درخواست ثبت نام  
کنند را رد  در کسب و کارهای خدمات مالی که از رمزارزها استفاده می

المللی مرتبًا بازبینی بین کند. با این حال، این رویکرد با توجه به تحوالت می
 خواهد شد. 

ر گزارشی که توسط دولت گرنزی تهیه شد، اظهار شد که  ، د2015در سال 
ها با استاندارهای  مشکل اصلی برای رمزارزها، دشواری در منطبق شدن آن 

  27المللی است. سه سال پس از صدور اولین بیانیه در ضدپولشویی بین 
لی گرنزی بیانیه دیگری منتشر کرد که  ، کمیسیون خدمات ما2018فوریه 

ای در استفاده از ارزهای مجازی یا رمزنگاری ت قابل توجه معتقد است »خطرا 
کنیم شده به ویژه برای مشتریان جزئی« وجود دارد. با این وجود ما درک می 

ای با میلی باال برای خطر کردن، ممکن است  که سرمایه گذاران حرفیه 
 در این بخش درحال توسعه باشند.  گذاریخواستار سرمایه 

اظهار داشت که صالحیت هرگونه درخواست را در  کمیسیون خدمات مالی 
مقایسه با معیارهای استفاده شده برای انواع دارایی یا ساختارها تعیین 

توانند از چند طریق با قوانین نظارتی کشورها خواهد کرد، زیرا رمزارزها می 
متقاضیان باید نشان دهند که چگونه قوانین و   برخورد متقابل داشته باشند.

بارزه با جرائم مالی و تأمین مالی تروریسم را با توجه ویژه به تعیین قواعد م
گذاران و صاحبان ذینفع، رعایت خواهند کرد. کمیسیون اظهار هویت سرمایه 

داشته است که در تأیید تقاضاها برای عرضه اولیه سکه، احتیاط خواهد کرد،  
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ند در بازار ثانویه توانکه به دلیل خطر کاله برداری و پولشویی، بعدا می چرا 
 معامله شوند. 

 

، بانک مرکزی  2014قانونی بودن رمزارزها در ایسلند واضح نیست. در سال 
ایسلند خبر داد. این بانک اعالم کرد   Auroracoinاندازی رمزارز ایسلند، از راه 

کوین یک ارز به رسمیت شناخته شده نیست و حتی اگر هم باشد، که بیت 
ین همچنان غیرقانونی خواهد بود، چرا که چنین خریدهایی کوخرید بیت
کنند. قانون مبادالت خارجی های معامالت خارجی را نقض میمحدودیت

تواند کشور را ترک کند و خرید  لند نمیاست که ارز ایسایسلند مشخص کرده 
 کند. یک رمزارز مستقر در خارج از کشور، این قانون را نقض می

گیری قوانین تبادل خارجی و کنترل زمان، ایسلند سخت با این حال از آن
دارایی ها را کاهش داده  و اکنون اجازه معامالت کرونای ایسلند را در خارج 

در  ال، به گفته بانک مرکزی ایسلند، محدودیت دهد. با این حاز کشور می
ایه  های به اصطالح برون مرزی کرونا، و الزامات ذخیره ویژه برای سرمدارایی 
های جدید ارز خارجی، به قوت  های مشخص شده در رابطه با ورودی گذاری 

خود باقی خواهد ماند. برای مثال هنوز وقتی که یک ارز خارجی به ایسلند  
رسانی به بانک مرکزی وجود دارد.  د، الزاماتی برای اطالع شووارد می 

 ها همچنان بر:  محدودیت
 سازی دادوستدهای فرعی برای اهداف مصون -1
معامالت ارزی خارجی که بین ساکنین و افراد غیر مقیم بدون واسطه یک  -2

 مسئول مالی انجام شده است  
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در موارد خاص، اعطای وام با اعتبار خارجی توسط ساکنین به افراد غیر   -3
 مقیم به قوت خود باقی خواهند ماند. 

خواهد شد. با  گذاری در رمزارزها توسط این مقررات محدودتجارت و سرمایه 
که معامالت فرامرزی با کرونای ایسلند مجاز این حال، فقط به دلیل این

 اند. ین محدود نشده کواست، معامالت بیت
که آیا معامالت رمزارز، معامالت »انجام شده  بانک مرکزی ایسلند در مورد این

بین ساکنین و غیرساکنین بدون وساطت یک مسئول مالی« هستند یا خیر،  
 کند. ار نظر نمی اظه

های درآمدی هایی برای اخذ مالیاتسازمان امور مالیاتی ایسلند، دستورالعمل 
کوین در بخش ها، بیت صادر کرد. طبق این دستورالعمل  2017برای سال 

4.4“ ،Aðrar eignir áður ótaldar گیرد. ارزش  ها( قرار می ” )سایر دارایی
دسامبر سال مالیاتی   31غالب در های رمزارز، بر اساس نرخ تبادل موجودی 

 باشد. می
از ها، اعضای پارلمان تصویب قانونی را در نظر دارند که طبق گزارش 

شان از منابع طبیعی های استخراج رمزارز ایسلند، بر اساس استفادهشرکت 
 )الکتریسیته( مالیات اخذ کنند. 

 

دارای مالیات پایین، جزیره مان یک پادشاهی وابسته به انگلستان است و 
همراه با یک صنعت شرطبندی آنالین قوی و بخش مالی رو به رشد است.  

کوین ایسلند« ارجاع شده است، بسیاری از که به »بیت ها در برخی گزارش 
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کوین را به عنوان ابزار پرداخت  موسسات در سرتاسر جزیره پیشاپیش بیت 
 شان می پذیرند. در کنار ارز ملی
کنندگان قانون رمزارزها در حوزه قضایی ی از اولین تصویب جزیره مان یک

اصالح شد که از   2015 در سال 2008خود بود. قانون اقدامات علیه جرائم 
گذاری شده، به عنوان یک »تجارت  تجارت ارزهای مجازی در بخش قانون

هایی که در صدور،  شود. به خصوص آن دسته از ارزبرگزیده شده« یاد می
امین امنیت یا ذخیره سازی، اداره، مدیریت، وام، خرید، فروش، انتقال، ت

ل تبدیل، شامل رمزارزها یا تبادل یا تجارت یا معامله ارزهای مجازی قاب 
موارد مشابه هستند، که توسط اشخاص به عنوان یک وسیله پرداختی برای 

 است. هزینه کاالها پذیرفته شده 
هایی فعالیتها درگیرند )شامل آن  ای که با ایناین تصحیح، مشاغل نقل شده 
( در محدوده قوانین ضد پولشویی و ملزم  ICOکه خواستار عرضه اولیه سکه )

آوری اطالعات شناسایی، شناخت مالک واقعی هر ارز، و ثبت اسناد و به جمع 
کند. این مشاغل  گزارش برای معامالت مشتری هستند( را، مشخص می

یره مان، به منظور کسب اطمینان از تحت نظارت سازمان خدمات مالی جز
 رعایت این قوانین قرار دارد. 

 شود: ی آنالین، تمایز قائل میجزیره مان بین چهار نوع متفاوت از ارزها
ارز دیجیتال به هر نوع نماینده الکترونیکی یک ارز فیات اشاره دارد و این 

 تواند شامل نماینده  ارز مجازی باشد. می
تواند  محدودتر و نماینده دیجیتال ارزشی است که می  ارز مجازی یک دارایی

معنی است که صورت دیجیتال تجارت شود. ماهیت ارز مجازی به این به 
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تواند قابل  صورت مرکزی کنترل شده یا اداره شود. ارز مجازی مینیاز ندارد به 
 تبدیل یا غیرقابل تبدیل باشد. 

شود، نگاری شده می ارزهای مجازی قابل تبدیل، که شامل ارزهای رمز
صورت مستقیم و خواه از توانند به یک ارز فیات تبدیل شوند؛ خواه به می

برای تبدیل یک ارز، نیازی به تعیین نرخ یا یک معیار   طریق یک صرافی.
تعیین شده نیست، بلکه صرفا یک بازار وجود دارد و حقوق مالکیت را  

 توان از یک شخص به دیگری انتقال داد. می
تواند به شخص دیگری منتقل  جازی غیرقابل تبدیل، پس از خرید، نمیارز م 

د شود؛ چه مستقیمًا و چه از طریق شود و یا برای ارز فیات پرداخت و بازخری
)قانون مبارزه با  POCAتا  4صرافی. )توجه داشته باشید که تعریف جدول 
 یابد(. جرائم(، به مشاغل ارز غیرقابل تبدیل تعمیم نمی

دارد که مشاغل ارز مجازی در مورد مشاغل، مقرر می 2015ال قانون س 
ثبت نام و نظارت  مشاغلی تعیین شده هستند. چنین مشاغلی نیاز به 

سازمان خدمات مالی جزیره مان دارند. مشاغل مرتبط با ارز مجازی در این 
 اند: قانون به این عنوان تعریف شده 

ذخیره سازی ایمن، رسیدگی،  شغل صدور، ارسال، انتقال، ارائه حضانت یا 
مدیریت، خرید، فروش، قرض دادن، تبادل یا در غیر این صورت، معامله و 

ارزهای مجازی قابل انتقال، شامل رمزارزها یا موارد مشابه، که   گریواسطه 
توسط اشخاص به عنوان ابزار پرداختی برای هزینه کاالها یا خدمات، و یا با 

 است. شده سرمایه، پذیرفته  هدف ذخیره 
مشاغل ثبت شده تحت این قانون موظفند سود ساالنه خود را ارائه دهند  

دهد. به گفته بلومبرگ، که انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی را نشان می 
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هایی مرتبط با رمزارزها که در جزیره فعالیت کرده و از تکنولوژی ثبت شرکت
ن را به اولین دولت جزیره ما اند،چین برای ذخیره داده استفاده کرده بالک

های رسمی تبدیل  استفاده کننده از این نوع تکنولوژی، برای ذخیره داده
 کند. می

  ICOهای اظهار داشته است که اگر ارائه دهنده توکن FSAها، ICOدر مورد 
هیچ سودی غیر از خود توکن برای خریدار نداشته باشند، رد صالحیت  

به عنوان یک خطر   FSAال توسط هایی معموخواهد شد؛ زیرا چنین ویژگی
تواند  ها می ICOاند که افزایش پول حاصل از نامعقول باال در نظر گرفته شده 

بینی و غیرقانونی استفاده شود. به همین خاطر،  برای اهداف غیرقابل پیش 
FSA ها امتناع می ورزد. از ثبت این نوع از شرکت 

ا اصالح کرد تا اپراتورها ین خودش رجزیره مان اخیرا قوانین شرطبندی آنال
 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  

ایجاد  نکته که »منتشر کرد، با ذکر این  2015گذاری رمزارزها در مورد قانون
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  

ه با نین مبارزها با قواگذاری شوند که از انطباق آنفقط به حدی قانون
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 
که رمزارزها در مراحل مقرراتی را بسیار زود در نظر گرفته بود با توجه به این 

بسیار سنگین باشد، و توسعه  تواندمی اولیه توسعه هستند و انجام این کار
 و نواوری را محدود کند. 

نتیجه این مشاوره، صدور یک سند توسط وزیر ارشد بخش با توضیح موضع  
 گذاری رمزارزها بود. بر اساس این سند: سیاسی جرزی در مورد قانون 

تر پیشنهاد جرزی به عنوان یک در نهایت، هدف این سیاست تقویت بیش 
های مالی پیشرو و طرح کلی کمیته جرزی تکنولوژی  در زمینه  حوزه قضایی

برای ایجاد محیطی است که اعتمادبنفس و نوآوری در بخش دیجیتال را 
تشویق نماید ضمن حفاظت از جزیره نسبت به خطرات باالی پولشویی و  

ها بوجود  تأمین مالی تروریسم که توسط ارزهای مجازی در شکل فعلی آن
 میآیند. 
ا پولشویی و قوانین ضد تأمین مالی تروریسم جرزی، از طریق مبارزه ب قوانین

اند.  الزام آور شده  2016سپتامبر  26شود که از اقداماتی پوشش داده می 
ارزهای مجازی در قانون اقدامات علیه جرائم، به عنوان یک ارز تعریف شده  

علی قرار  آید تا در چارچوب نظارت ف است، بنابراین این امکان بوجود می
 گذاری شود. گیرد و توسط کمیسیون خدمات مالی جرسی قانون

طورخاص، این قانون »ارز مجازی« را به شکل یک ارز واقعی تعریف به  
که خودش توسط هیچ حوزه قضایی صادر نشده یا کند که: )ضمن اینمی

 پول قانونی نیست(
 صورت دیجیتالی ارزشی را نشان دهد به  -
 یک واحد شمارش است -
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 کند به عنوان یک واسطه تبادل عمل می  -
 رای پول در هر شکلی تبادل شود. قادر است به صورت دیجیتالی ب -

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 

باید یک ارائه دهنده شرکتی که  دهنده یک سرویس به شخص ثالث، ن
 شامل شود«.   دهد، سرویس را به یک شرکت مرتبط می 

پولشویی )جرزی( قرار می  2008ارزهای مجازی همچنین در محدوده حکم 
گیرند، که مستلزم فعالیت افراد در یک »کسب و کار خدمات پولی« و نام  

د پولشویی نویسی در کمیسیون خدمات مالی جرزی، و انطباق با قوانین ض 
؛ اگر گردش مالی حوزه قضایی و قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم است

دالر امریکا( داشته باشند. با توجه  210000پوند )تقریبا  150000تر  از بیش
هایی ها و رویه های خاص، چنین قوانینی برای اتخاذ، به سیاستبه معافیت

مالی تروریسم نیاز دارند و برای جلوگیری و شناسایی پولشویی و تأمین 
ل اطمینان از این امر که ثبت  تعیین یک مامور گزارشگر، به همراه حصو

تر  از  معیارهای ارزیابی دقیق مشتری و دارنده، برای معامالت یکطرفه بیش
 دالر آمریکا(، اجرا شده است.  1220یورو )تقریبا   1000

  18500یورو )تقریبا  15000دهند و مبالغ مشاغلی که تجارت کاال انجام می 
اقدام   1999کنند، طبق قانون ت می دالر آمریکا( به باال به شکل رمزارز دریاف

 شوند.  گران ارزش باال« دسته بندی می علیه جرائم، به عنوان »معامله 
شده و تکنولوژی گذاری دفترکل توزیع در زمان این مشاوره، دولت قانون 

گذاری مؤثر، با این حوزه برای قانوناست، اما چین را بررسی کرده بالک
دولت تصمیم گرفت این حوزه را برای   سرعت زیادی در حال تحول است. 
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طور جدی تحت نظارت داشته  گذاری در آینده  به توسعه و بررسی قانون
 باشد. 

 

بانک مرکزی کوزوو چندین مرتبه درباره استفاده از رمزارزها هشدار 
کند که پول ، به افراد یادآوری می2018ژانویه  31است. در اواخر داده 

گذاری در  شود و سرمایه مجازی به عنوان پول قانونی به رسمیت شناخته نمی 
به  تواند منجر به ضرر های مالی شود. بانک مرکزی همچنین رمزارز می

های مجازی برای تجارت در رمزارزها و آسیب غیرقابل اعتماد بودن پلتفرم 
سرقت سایبری اشاره کرد. بانک اظهار داشته که در حال پذیری نسبت به 

المللی برای محدود کردن های پیشنهادی در سطح بینبررسی توصیه 
ی و  استفاده ناشناس از رمزارزها و تصویب قواعدی برای مبارزه با پولشوی

 تأمین مالی تروریسم از طریق چنین ارزهایی است.  
کرد که یک گروه مشاوره دائمی برای  ، بانک اعالم 2018فوریه  27در تاریخ 

های مجازی تاسیس های نظارتی مربوط به پول ارزیابی و پرداختن به چالش 
 کند. می

 

ود، گنجانده است. اشتاین »ارزهای مجازی« را در اصالحیه قوانین خلیختن 
تعهدات تدوین شده مربوط به نظارت دقیق در این قانون، به مبارزه با  

کند و به  شویی، جرائم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم کمک می پول
شود. یک »صرافی« به عنوان »هر ارائه دهندگان خدمات مبادله اعمال می
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تبادل پول قانونی با  هایی از قبیلشخص حقیقی و حقوقی که شامل فعالیت 
شود«،  نرخ بورس رسمی یا ارزهای مجازی با پول قانونی و برعکس می

ریف شده است. »ارزهای مجازی« به عنوان »واحدهای پولی دیجیتال تع
اند، که می توانند برای خرید کاالها یا خدمات یا حفظ ارزش، به  تعریف شده 

ل قانونی را به خود پول قانونی تبدیل شوند و بدین ترتیب عمکرد پو
 گیرند.«می

ه ارزهای مجازی ( برگه گزارشی دربارFMAاشتاین ) سازمان بازار مالی لیختن 
است. این سازمان اظهار داشت که ارزهای کوین منتشر کرده مثل بیت
طورکلی به عنوان »نماینده دیجیتال یک ارزش )معادل پول نقد(  مجازی به 

مرکزی و نه یک سازمان عمومی صادر  اند که نه توسط بانک تعریف شده 
است که  اشاره شده  نشده« و ارز فیات )پول قانونی( را نیستند. با این حال،

ارزهای مجازی زمانی که به عنوان یک وسیله پرداختی استفاده شده یا در  
شوند، مشابه ارزهای فیات هستند. تولید و استفاده از  بورس معامله می 

ک وسیله پرداختی در حال حاضر مشمول هیچ  ارزهای مجازی به عنوان ی
کند که بسته به طراحی اظهار می  FMAگونه اخذ مجوز نیستند. با این حال 

های خاص مدل تجاری، الزامات صدور مجوز ممکن است اعمال شود. مدل 
طور خاص، الزاماتی طبق شوند. به صورت موردی تشخیص داده می تجاری به 

 قانون ممکن است اعمال شود. 
FMA  همچنین گزارشی دربارهICO است. بسته به طراحی ها صادر کرده

گر مشخصات اوراق سهام قابل دادوستد یا دیگر  ها، ا خاص و عملکرد توکن
گذاری ها را داشته باشند، ممکن است به عنوان ابزار مالی تلقی سرمایه 
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های مالی مشمول صدور مجوز  گذاری های مرتبط با سرمایهشوند. فعالیت
 ها را به صورت موردی ارزیابی خواهد کرد. FMA ،ICOهستند.  FMAتوسط  

 

ای ، بانک ملی مقدونیه نسبت به رمزارزها بیانیه 2016سپتامبر  28در تاریخ 
صادر کرد. بانک به ساکنان مقدونیه یادآوری کرد که با استثناهای مشخص، 

رجی نیستند و بنابراین، های بانکی یا اوراق بهادار خامجاز به داشتن حساب 
همچنین باشد. بانک گذاری توسط ساکنان در رمزارزها نیز مجاز نمی سرمایه 

های رمزارز بدلیل کاهش قیمت،  گذاریبر احتمال ضرر مالی در سرمایه 
های رمزارز و پیوندهای احتمالی با سرقت، عملکرد ضعیف صرافی 

 های جنایی، تاکید کرد. فعالیت 
 

 مولداوی  
ای صادر کرد که به مردم ، بانک ملی مولداوی بیانیه 2018فوریه  15یخ در تار

گذاری در ارزهای گیری درباره سرمایه ه تصمیم کرد نسبت ب توصیه می
تر باشند. چراکه با توجه به مشخصات فنی رمزارزها، شده محتاطرمزنگاری 

ر خطر ها دگذاری، سرمایه آن ها و غیاب هر گونه قانون نوسانات باالی آن 
 است. 

  2018ژانویه  31در ترانسنیستریا )قلمرو جدا شده مولداوی( پیشنهادی در 
های استخراج تصویب شد. این قانون، منطقه  انونی کردن فعالیت برای ق

کند. مقامات این جمهوری اقتصادی آزاد برای اهداف استخراج را فراهم می
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بدون عوارض   خودخوانده وعده معافیت از مالیات، واردات و صادرات 
 تجهیزات استخراج و کمک به تأمین انرژی را داده اند. 

 

ای صادر کرد و اظهار داشت  ، بانک مرکزی مونته نگرو بیانیه 2014در نوامبر 
ها  هایی که مالک آنکوین که افراد ممکن است در معرض خطرات بیت

که ارزهای مجازی پول قانونی در مونته نگرو محسوب  هستند قرار گیرند، چرا
 شوند.  نمی 

 

صادر کرد.   بیانیه  2018و  2013 سازمان نظارت ملی نروژ درمورد رمزارزها در
این سازمان همچنین در خصوص عرضه اولیه سکه هشدار داد. هر دو 

 گیرند. نشئت می  ESMAهشدار از هشدارهای سازمان نظارت اروپا 
شناسد، اما همچنین کارکنانش بانک مرکزی نروژ رمزارزها را به رسمیت نمی 

های اخالقی از  لعمل طبق دستورا ها گذاری کردن در آنرا از داشتن یا سرمایه 
 کند. ، منع نمی 2012نوامبر  23

ای اصولی صادر کرد که حداقل برای اهداف  سازمان مالیاتی نروژ بیانیه 
کوین به عنوان دارایی سرمایه برخورد خواهد کرد. قانون مالیاتی، با بیت 

 دهد. اگرچه ارزهایدارایی سرمایه، احتمال ضررها و مالیات را کاهش می 
ز مالیات سود سرمایه معافند، اما ارزهای مجازی به عنوان ارز  مسافرتی ا

 شوند. مسافرتی به رسمیت شناخته نمی 
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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  

رمزارزها باید به عنوان »درآمد   مد حاصل ازهایی مانند رمزارزها(. درآسرمایه 
 دیگر« ثبت شود.  

  2013فروش رمزارزها معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. در بیانیه 
کوین توسط یک واسطه  سازمان مالیاتی نروژ معین شده که فروش بیت 

است؛ از این جهت که   VAT% مالیات بر ارزش افزوده 25تجاری، مشمول 
سایت، یک موضوع خدمات الکترونیکی برای ک وب کوین دریت تجارت با بی

مالیات بر ارزش افزوده است و یک سرویس مالی معاف از مالیات نیست. با  
دیوان عدالت اداری اتحادیه اروپا حکم کرد که رمزارزها  2015این حال، در 

هستند. این باعث شده که نروژ فرایندی را شروع کند که به  VATمعاف از 
کوین )و دیگر  تمان مالی روشی را تعیین کند که باید با بیت موجب آن، دپار

برخورد شود. دستورالعمل نهایی صادره در سال  VATرمزارزها( در رابطه با 
 کند که فروش رمزارزها معاف از مالیات است. مقرر می  2017

 

  2018ژانویه  20های مالی دیجیتال در تاریخ نویس قانون دارایی پیش 
معرفی  State Dumaدر   2018مارس  20رت دارایی منتشر و در توسط وزا 

هایی با هدف ایجاد رمزارزها  شد. این الیحه »استخراج« را به عنوان فعالیت
کند. استخراج به عنوان یک و دریافت درآمد به شکل رمزارز معرفی می 

فعالیت کارآفرینانه مشمول مالیات است درصورتی که استخراج کننده از 
مصرف انرژی که توسط دولت مقرر داشته شده، تجاوز نکند. در مورد   حدود
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(، فقط سرمایه گذاران واجد شرایط مجاز به شرکت در  ICOعرضه اولیه سکه )
  ها هستند؛ به جز مواردی که توسط بانک مرکزی مشخص شده باشند. آن

وان بندی شده و به عنها در این الیحه به عنوان دارایی طبقه ها و سکه توکن 
شوند. این الیحه تبادل رمزارزها به روبل یا  پول قانونی در نظر گرفته نمی

ها با روبل یا ارز خارجی فقط  است. تبادل توکن ارزهای خارجی را مجاز نکرده 
ست. این الیحه همچنین از طریق اپراتورهای دارای مجوز، امکان پذیر ا

 دهد. تعریفی از »قرارداد هوشمند« ارائه می 
نویس قانون مخابرات و ارتباطات جمعی، برداشت خود را از پیش وزارت 
های مالی دیجیتال ارائه داده است. این وزارت معرفی اصطالح دارایی 

»استخراج صنعتی«، ثبت نام استخراج کنندگان در اداره مالیات، و تنظیم 
کند. همچنین معافیت استخراج تلزامات برای مصرف انرژی را پیشنهاد میاس 
شان دگان از مالیات برای یک دوره دوساله به منظور ترغیب فعالیت کنن 

مطرح شد. پیش از این، وزارت ایجاد یک پلتفرم تبادل ویژه برای استخراج 
 رده بود. کنندگان به منظور اطمینان از شفافیت تبادل رمزارز را پیشنهاد ک

مالکان طور جداگانه، اصالحاتی در قانونی مدنی برای حفاظت از حقوق به 
های رمزارز معرفی شد. این سند »پول دیجیتال« و »حقوق  سکه و توکن

 ها را فراهم می نماید.  کند، و حمایت قضایی آندیجیتال« را معرفی می
، 2018ژانویه   1ا تا رود که این چارچوب قانونی برای تنظیم رمزارزهانتظار می 

معرفی شدند، تصویب  که قواعد مربوط به مالیات عملیات رمزارزپس از این
 شود. 
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و   2014اکتبر  2بانک ملی صربستان دو اطالعیه ارائه داده است؛ یکی در 
کوین ها، اظهار شد کسانی که در بیت . در این اطالعیه 2016مه  4دیگری در 

د یا در هر فعالیتی که با ارزهای مجازی مرتبط است  کننگذاری میسرمایه 
سئولیت همه خطرات مالی و مربوط به عدم مطابقت  کنند، باید مشرکت می

با مقررات حاکم بر عملیات تبادل خارجی، مالیات، تجارت و غیره را خودشان 
کوین پول قانونی در صربستان به عهده گیرند. این بانک توضیح داد که بیت 

های مجاز خرید و فروش تواند توسط بانک یا صرافیشده و نمی محسوب ن
ک اظهار داشت که موضوع مهم، استفاده از ارز مجازی برای شود. این بان

افزاید که طبق قانون، بدست آوردن سایر کاالها و خدمات است و می 
نمایش قیمت باید به دینار صربستان باشد و نمایش قیمت کاالها و خدمات  

جازی، خالف مقررات قانونی خواهد بود. بانک گفته که این موضوع  با ارز م
های دولتی تحت نظر خواهد گرفت،  کاری دیگر مقامات و سازمانرا، با هم 

چه نیاز به طراحی نظارتی داشته باشد و چه نیاز به پاسخ دیگری در رابطه با 
 رمزارزها باشد.  

 

ا به عنوان قطبی برای رمزارزها  کانتون زوگ سوئیس، در تالش است تا خود ر
، اداره  2017نوامبر  2تقر کند. در های مالی، مسهای تکنولوژی آپ و استارت

کوین و دیگر رمزارزها را به عنوان  ثبت بازرگانی در کانتون زوگ، پذیرش بیت 
های اداری شروع کرد. عالوه بر این، ثبت بازرگانی رمزارزها را پرداخت هزینه 
پذیرد. در شهر زوگ، کاال برای اهداف تشکیل یک شرکت می به عنوان یک 
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دالر آمریکا(   210)حدود  CHF200نام ساکنین( تا خدمات شهری )ثبت 
 کوین پرداخت شود. تواند با بیت می

، شهردار چیاسو، در کانون تیچینو سوئیس، پذیرش  2018ژانویه  1در تاریخ 
  CHF 250بالغ حداکثر تا های مالیاتی برای مکوین به عنوان پرداختبیت 

 دالر آمریکا( را آغاز کرد.  263)تقریبا 
  (FINMA)، سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس 2018فوریه  16خ در تاری

ها  منتشر کرد، که  ICOدستورالعملی درمورد رفتار نظارتی نسبت به 
را تکمیل می کرد. در حال  2017در سپتامبر  FINMAدستورالعمل قبلی 

ها، و همچنین هیچ پرونده  ICOگذاری خاصی برای چ قانون حاضر هی 
اظهار داشت با  FINMAترین قانونی ثابت، وجود ندارد. حقوقی مرتبط یا دک

صورت  است، باید به به روشی متفاوت طراحی شده  ICOکه هر توجه به این
موردی بررسی شود که چه و کدام مقررات مالی در مورد آن قابل اجرا  

 هستند. 
، سرمایه گذاران در اعضای پرداخت پول، سکه یا توکن مبتنی بر  ICOک در ی 

صورت ویژه چینی که به ها بر روی بالککنند. توکن چین دریافت میبالک
چین از قبل موجود، ایجاد و ذخیره  ایجاد شده یا بر روی بالک ICOبرای این 

دی و  های کاربرهای پرداختی )رمزارزها(، توکنبین توکن  FINMAشوند. می
رزها(،  های پرداختی )زمرا شود. توکنهای دارایی، تمایز قائل میتوکن 
ای برای پرداخت یا ابزاری اند که به عنوان وسیله هایی تعریف شده توکن 

هایی هستند که  های  کاربردی، آناند. توکن برای انتقال پول استفاده شده 
خت مبتنی بر  دسترسی دیجیتالی به برنامه یا خدمات بوسیله یک زیرسا

هایی همچون دارایی  های دارایی، نماینگر کنند. توکنچین را فراهم می بالک
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،  FINMAیک بدهی یا مطالبه سهام دربرابر صادرکنند هستند. بر اساس 
 اند. ها شبیه های  دارایی،  به سهام، اوراق قرضه و مشتقات آن توکن 

  FINMAهای بازارهای مالی، مستلزم کسب مجوز از اپراتورهای زیرساخت 
ن اوراق بهادار تعیین به عنوا  ICOهای دریافت شده در یک هستند. اگر توکن

شود، معامله و دادوستد نیاز به مجوز خواهد داشت. اوراق بهادار به عنوان 
وراق واسطه  »اوراق استاندارد گواهی شده یا گواهی نشده، مشتقات آن و ا
است. به این که برای تجارت استانداردشده انبوه مناسب است« تعریف شده 

بندی، فروش در همان ساختار و طبقه صورت  عمومی برای ها به معنی که آن
اند، تا آنجا که به طور خاص برای مشتری وضع شده  20عرضه یا با بیش از 

های کاربردی تی یا توکنهای پرداختوکن FINMAافراد طرفین ایجاد نشوند. 
ها اعطای حقوق کند که تنها هدف آنرا به عنوان اوراق بهادار تلقی نمی 

های کاربردی که هدف  ا این حال، توکندسترسی دیجیتال است. ب
های دارایی که استاندارد شده و برای  گذاری دارند، و همچنین توکنسرمایه 

 اند. بندی شده بهادار طبقه  دادوستد انبوه مناسب هستند، به عنوان اوراق 
، معمواًل درون مفاد قانون بانکداری، به  ICOآوری شده در یک سرمایه جمع 
هایی وجود شود. با این حال اگر بدهی ی محسوب می گذارعنوان سپرده 

داشته باشد )به عنوان مثال تعهد به بازگشت سرمایه با بازده تضمین شده(،  
شود. هنگامی که  مجوز بانکداری می هایی ملزم به اخذICOآنگاه چنین 

توسط شخص ثالثی از   ICOآوری شده به عنوان بخشی از های جمع دارایی 
گذاری جمعی در مورد  های سرمایه ند، مفاد قانون برنامه بیرون مدیریت شو

شود. مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، که  آن اعمال می 
که  شود، به محض اینالزامات دقیق می منجر به بروز طیف وسیعی از 
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ها بتوانند از نظر فنی روی یک زیرساخت بالک چین منتقل شوند، به  توکن 
ICO شود. به عالوه، تبادل یک رمزارز با پرداخت )رمزارز( اعمال می و توکن

ها، اگر ارائه  ارز فیات یا سایر رمزارزها، همچنین ارائه خدمات پرداخت توکن 
کلید خصوصی را نگه دارد، به یک اندازه الزامات دقیق بر   دهنده کیف پول

 شود. اساس قانون مبارزه با پولشویی را موجب می 
را  e-coinارائه دهنده غیرمجاز رمزارز جعلی  FINMA، 2017در سپتامبر 

ها را منحل کرد و هشداری عمومی درباره رمزارزهای جعلی تعطیل، شرکت 
رکت دیگر به دلیل فعالیت مشکوک در لیست  اعالم کرد. عالوه براین، سه ش 

های تجاری احتمااًل  سیاه قرار گرفتند و یازده تحقیق درمورد سایر مدل 
 هایی، انجام شد. مرتبط با چنین سکه   غیرمجاز 

های سوئیس، موظف به وصول مالیات  های فردی، ایالتدر سوئیس، کانتون
و حقوق همراه با ارزش پول  بر درآمد و مالیات بر کل دارایی و امالک )دارایی

مالیات بین  اند. نرخ نقد( از مالیات دهندگانی هستند که در آن کانتون مقیم
تلف، متفاوت است. رمزارزها برای اهداف مالیاتی، مثل ارز  های مخکانتون

اند و مشمول مالیات بر دارایی هستند. از دارندگان خارجی تلقی شده 
 31نرخ معین شده توسط مقامات مالیاتی در  کوین یا سایر رمزارزها در بیت 

کوین  شود. به عنوان نمونه، نرخ مالیات برای بیت دسامبر، مالیات گرفته می 
  CHF 13784.38توسط اداره مالیات فدرال سوئیس  2017دسامبر  31ر د
است. این نرخ یک توصیه برای مقامات  دالر آمریکا( معین شده  14514)

 مالیاتی کانتونی است. 
گزارش   (SIF)المللی سوئیس ، دبیرخانه ایالتی امور بین2018ر ژانویه سال د

است. این  ا ایجاد کرده هICOچین و داد که کارگروهی را در مورد بالک 
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و مشاغل ذینفع، همکاری  FINMAکارگروه، با وزارت فدرال دادگستری، 
چین خواهد کرد. چارچوب حقوقی برای بخش مالی ویژه تکنولوژی بالک

، به شورای  2018ها مطالعه و تا پایان سال ICOهمراه با تمرکز خاص بر 
 فدرال دولت سوئیس، گزارش خواهد شد. 

 

گذاران مالی اکراین بیانیه مشترکی را درباره  ، قانون2017نوامبر  30تاریخ در 
وضعیت رمزارزها در کشور صادر کردند. بر اساس این بیانیه، رمزارزها  

به عنوان پول، ارز خارجی، وسیله پرداختی، پول الکترونیکی، اوراق   توانند نمی 
اران همچنین اظهار بندی شوند. قانونگذبهادار یا یک پول جایگزین طبقه 

داشتند که به کار در زمینه تعیین وضعیت حقوقی رمزارزها و تنظیم قوانین 
ه احتمال دهند. این قانونگذاران دربار ها ادامه می معامالت مرتبط با آن 

شدیدًا باالی ضرر در برخورد با رمزارزها هشدار دادند و گفتند که همه 
دار این خطرات  که خودشان عهده  سرمایه گذاران در رمزارز، باید بدانند

 هستند.  
، واحد امنیت سایبری شورای امنیت و دفاع ملی، 2018ژانویه  11در 

تواند در خاک خود، اجازه  نمی که اکراین دیگر ای صادر کرد مبنی بر اینبیانیه 
شورا در نظر دارد یک کارگروه   گردش مالی غیرکنترل شده رمزارز را دهد و این 

چارچوب، تعیین نهاد و روندهای نظارتی، شناسایی و معامالت  برای توسعه 
، رئیس دپارتمان 2018ژانویه  30مالیاتی با رمزارز را، ایجاد کند. در تاریخ 

داشت که اگر وضعیت قانونی رمزارزها در آینده  نزدیک  جرائم سایبری اظهار
یل  دولت تکم 2018ها باید ممنوع شود. در مارس تنظیم نشود، گردش آن 
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های اقتصادی با یک بند درباره استخراج رمزارز را تصویب  بندی فعالیتطبقه 
 کرد. 

نویس دو الیحه  نمایندگان مجلس اوکراین پیش 2017در اواخر سال 
کند. یکی از این گذاری می را معرفی کردند که رمزارزها را قانونجایگزین 

های مالی تعریف داراییلوایح، رمزارزها را به عنوان کاال و دیگری به عنوان 
نویس توسط قانونگذاران مالی کشور رد  کند. با این حال، هردو پیش می

 شدند. 
 

است. این الجزایر استفاده از همه رمزارزها را ممنوع کرده 2018قانون مالی 
 کند: قانون تصریح می 

وع است. یک ارز مجازی خرید، فروش، استفاده و تملک ارز مجازی ممن
است. این چیزی است که توسط کاربران در سرتاسر اینترنت استفاده شده 
ک یا کارت  ارزها، پشتوانه فیزیکی مثل سکه و پول کاغذی یا پرداخت با چ 

اعتباری ندارند. هر گونه تخلف از این بند با توجه به قوانین و مقررات معتبر، 
 پیگرد قانونی دارد. 

 

کوین، المرج، رئیس بانک مرکزی بحرین درباره رمزارزها، به ویژه بیت رشید 
برگزار شد، المرج  Shuraهشدار داد. طی یک جلسه پارلمان که در شورای 

کوین توسط هیچ یک از نهادهای مالی، به رسمیت  بیت  اعالم کرد که 
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کوین در بحرین است. او همچنین ذکر کرد که استفاده از بیت شناخته نشده 
گذاری در  غیرقانونی است؛ با این حال شهروندان بحرینی حق سرمایه 

 رمزارزها را در بیرون از بحرین خواهند داشت. 
 

نسبت به تجارت رمزارزها، همچون ، 2018بانک مرکزی مصر در ژانویه  
کوین، بدلیل خطرات شدیدا باالی مربوط به چنین ارزهایی هشدار داد.  بیت 

ادعا کرد که تجارت در جمهوری عربی مصر فقط  بانک مرکزی همچنین 
 محدود به ارزهای کاغذی تایید شده توسط بانک است. 

رعی صادر  دارالفتاء مصر، قانونگذار اسالمی اصلی در مصر، یک حکم ش 
کند. درالفتاء کوین را حرام تلقی میاست که معامالت بازرگانی با بیتکرده 

های مالی مرکزی امنیت ملی و نظام  توانند بهاظهار داشت که رمزارزها می 
ها برای تأمین مالی تروریسم و  توان از آناسیب وارد کنند و همچنین می

 های تروریستی استفاده کرد. فعالیت 
 

اعالم کرد   2018اوریل  22طور رسمی در تاریخ ( به CBIانک مرکزی ایران )ب
ها ایرانی، شامل بانک  که اداره و مدیریت رمزارزها توسط همه نهادهای مالی

اند. این تصمیم همچنین تبادل و موسسات اعتباری ممنوع اعالم شده 
ذ تدابیری گری برای خرید و فروش ارزهای مجازی یا اتخارمزارزها و واسطه 

 کند. ها را ممنوع میبرای تسهیل یا ترویج آن 
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های اخیر ایران برای بررسی نواقص  مطابق با تالش  CBIاقدامات 
های این کشور در مورد مقررات ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تسیاس 

، یک سازمان بین دولتی FATFاست.  FATFتروریسم، با هدف انطباق با 
المللی و تامین مالی تروریسم تاسیس  زه با پولشویی بین است که برای مبار

مشخص خواهد   2018است. این سازمان در جلسه علنی خود در ژوئن شده 
  FATFد که آیا ایران را از لیست کشورهای غیر همکارانه یا تروریستی کر

فقط به دنبال آن بود که مردم را نسبت به   CBIخارج کند یا نه. پیش از این، 
ای توسط شورای احتمالی ارزهای سایبری مطلع کند؛ اگرچه بخشنامهخطرات 

تصویب   (CBIترین ارگان تصمیم گیرنده سیاسی در پول و اعتبار )مهم
است، که »معامالت غیرفیزیکی و مجازی را خالف قانون دانسته بود، به شده 

 توانند با رمزارزها سروکار داشته باشند.« ها  نمیاین معنی که صرافی
تصمیم بانک برای ممنوع کردن استفاده از رمزارزها توسط موسسات مالی، 

شکالت مربوط به  برای کسانی که رمزارزها را به عنوان وسیله غلبه به م
ها را به  دیدند، و کسانی که آنالمللی میهای بینبانکداری صنعتی و تحریم

« و، معتقدند  دهدعنوان چیزی که »درحال حاضر آینده  بانکداری را شکل می
ها و استفاده  گذاری دقیق و شفاف، از خرید مخفیانه آن در صورت قانون

د، ضربه بزرگی بود. قبل از اعالم  ها جلوگیری خواهد ش کالهبردارانه از آن 
ممنوعیت، رئیس فناوری اطالعات گزارش داد در کنار اتخاذ چارچوبی که باید 

مرکزی تصویب یک ارز مجازی   برای استفاده از رمزارزها رعایت شود، بانک
خواهد توسط بانک مرکزی صادر و توسط یا  کند؛ حال میملی را بررسی می

های ایجاد چنین ارزی، این است که  یکی از انگیزه نهادهای دیگر تولید شود. 
تواند برای رهایی از دالر آمریکا استفاده شود. یک صورت بالقوه میبه 
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های آمریکا بر روی برنامه اکه تحریم انداز جذاب برای ایران؛ چرچشم
 کند. ای ایران، این کشور را از استفاده از سیستم مالی آمریکا منع میهسته 

 

ای مبنی بر ممنوعیت استفاده از رمزارزها صادر  ک مرکزی عراق بیانیه بان
است. این بیانیه اظهار داشته که معامله گران ارزی که معامالت خود را کرده 

دهند، طبق قانون مبارزه با پولشویی کشور، جریمه  رمزارزها انجام میبا 
 خواهند شد. 

 

ی اسرائیل، اشخاص درگیر در ارائه  نظارت بر خدمات مال 2016-5776قانون 
های مالی« موظف کسب مجوز از سرپرست خدمات  خدمات شامل »دارایی 

شود.  مجازی« نیز می های مالی« شامل »ارز کند. تعریف »داراییمالی می
مجوز، معمواًل برای یک شهروند اسرائیلی که به سن اکثریت رسیده )از نظر  

است و ملزم به  اعالم ورشکستگی نکرده قانونی( و یا )در مورد یک شرکت( 
شود. الزامات اضافی برای صدور مجوز شامل این انحالل نیست، صادر می 

سهام را داشته باشد؛ موضوع است که مجوز، حداقل مبلغ مشخص شده 
البته اگر فردی، نسبت به تخلفی محکوم نشده باشد چراکه به دلیل ماهیت 

 کند. اداره معامالت مالی نامناسب می آن، دارنده مجوز را برای مدیریت و
 2014فوریه  19ای توسط بانک اسرائیل و چندین نهاد نظارتی در بیانیه 

ه با ارزهای مجازی هشدار صادر شد که به عموم مردم نسبت به معامل
داد. این هشدار، خطرات مرتبط با تجارت ارزهای مجازی، شامل  می
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کرد. به  وریسم و غیره را بیان می کالهبرداری، پولشویی و تامین مالی تر
گفت که »ارزهای مجازی همچون  2018عالوه، بانک اسرائیل در بیانیه ژوئن 

نمی شناسد ... بر اساس گزارش   کوین را به عنوان ارز واقعی به رسمیت بیت 
رویترز، تدوین مقررات به منظور نظارت بر خطرات چنین فعالیتی، برای 

 ها دشوار بود.«نهای کشور و مشتریان آبانک
اگرچه ارزهای مجازی توسط بانک اسرائیل به عنوان ارز واقعی به رسمیت  

است که  ه اند، اما سازمان مالیاتی اسرائیل پیشنهاده کردشناخته نشده 
استفاده از ارزهای مجازی باید به عنوان »وسیله پرداخت مجازی« درنظر  

برای اهداف مالیات بر درآمد  گرفته شود و مشمول مالیات قرار گیرد. به ویژه 
و الزامات مالیات بر ارزش افزوده، ارز مجازی به عنوان »یک دارایی« تلقی 

، طبق دستورالعمل مالیات بر  بندی معامالت مربوطهشود و مطابق با طبقه می
.  1975-5736، و قانون مالیات بر ارزش افزوده، 1961درآمد )نسخه جدید(، 

 طبق آن:   شود. بر مالیات گرفته می 
بر خالف یک ارز معمولی، سازمان مالیاتی اسرائیل، افزایش ارزش رمزارز را به  

خواهد  جای نوسان و افت و خیز تبادل، به عنوان سود سرمایه در نظر 
گذار کند. افراد سرمایه گرفت، که آن را مشمول مالیات بر سود سرمایه می 
یستند، اما هرکسی در  موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مسئول ن

گر« طبقه بنده شده و بر استخراج رمزارز شرکت کند به عنوان یک »معامله
غل، به  شود. هرکسی به عنوان یک ش می VATاساس بخشنامه، مشمول 

بندی  پردازد، به عنوان یک »نهاد مالی« برای اهداف مالیاتی طبقه معامله می
ذ مجدد مالیات بر ارزش افزوده  ها مشمول به اخشود؛ به این معنی که آن می
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% »مالیات سود« اضافی 17ها نخواهند بود، اما مشمول در خصوص هزینه 
 شوند. که به  مؤسسات مالی اعمال شده می 

مور مالیاتی اسرائیل به مستند سازی معامالت تجاری شامل ارز  سازمان ا
 ها، نیاز دارد. مجازی برای اطمینان از صحت وجود و دامنه آن

 

( به مردم نسبت به استفاده از  CBJ، بانک مرکزی اردن )2014در سال 
ها ارسال کرد که اعالم می کوین هشدار داد و بیانیه مطبوعاتی به رسانهبیت 

 د: کر
کوین در سرتاسر جهان اخیرا، پدیده جهانی تجارت ارز مجازی به نام بیت 

مردم در این باره   در تالش است تا با هشدار دادن به CBJاست. فعال شده
که ارزهای مجازی پول قانونی نیستند، هیچ تعهدی در جهان برای بانک 

و توسط   ها با ارز خود نبوده مرکزی ندارد، هیچ دولتی متعهد تبادل آن 
اند، از شهروندان و سرمایه داران المللی یا طال حمایت نشده کالهای بین
 حفاظت کند. 

 
 

ها را برای اهداف معامالت بازرگانی، به رسمیت  وزارت دارایی کویت رمزارز 
(، بخش بانکداری و  CBKشناسد. به همین ترتیب، بانک مرکزی کویت )نمی 

است. این جارت با رمزارزها منع کردههای تحت کنترل آن را، از تشرکت 
ممنوعیت شامل پذیرش استفاده از رمزارزها در پرداخت الکترونیک معامالت، 
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از وزارت تجارت و   CBKشود. طرفین معامالت آن می و واسطه گری بین
صنعت خواسته است به مشتریان درباره خطرات رمزارزهایی همچون 

 کوین هشدار دهد. بیت 
خبرهایی را مبنی بر ایجاد زیرساختی برای   CBK، 2018در ژانویه سال 

های مالی و بانکداری در کشور، شامل صدور یک ارز الکترونیکی تایید  بخش 
است  است. این بیانیه گفته تمایز کرده د، که آن را از ارزهای مجازی مکر

های الکترونیکی قرار خواهد  تأسیس یک ارز دیجیتال محلی زیر چتر پرداخت 
است که ارز دیجیتال محلی همان مشخصات  گرفت. بانک مرکزی اشاره کرده 

پول کاغذی همچون شماره صدور را خواهد داشت. همینطور توسط دولت  
توان آن را با ارزهای دیگر مبادله  این، می  کویت نظارت خواهد شد. عالوه بر 

 و همچنین، برای پرداخت هزینه کاالها و خدمات استفاده کرد. 
 

ای صادر کرد که در  ، اعالمیه (BDL)، بانک مرکزی لبنان، 2013دسامبر  19در 
استفاده از ها و مؤسسات مالی این کشور، نسبت به خطرات آن به بانک

ها، این دهد. از جمله دیگر نگرانیکوین، هشدار میبیت رمزارزها، به ویژه 
های استفاده شده برای صدور و تجارت  چنین ها و شبکه است که پلتفرم 

 ارزهایی، مشمول هیچ قانون یا مقرراتی نیستند. 
هاد  اعالم کرد که این ن 2017ریاد سالمه، رئیس بانک مرکزی لبنان در اکتبر  

 اندازی کند. از او نقل شده است: را راه قصد دارد ارز سایبری خودش  
ای در آینده بازی خواهد کرد. اما دانیم که ارز الکترونیکی نقش برجسته می

BDL  قبل از این مرحله باید ابتدا ترتیبات الزم را اتخاذ کند و یک سیستم
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یون تحقیقات ویژه حفاظتی در برابر جرائم سایبری را توسعه دهد. هم کمیس
کنترل بانکداری، برای جلوگیری از جرائم الکترونیکی با هم  و هم کمیسیون

 کنند. همکاری می
نظارت خواهد شد و مشمول  BDLسالمه توضیح داد که ارز جدید توسط 

قوانین لبنان خواهد بود. اما درباره چگونگی انجام این کار یا زمان آن، چیزی 
 نگفت. 

کوین ابراز  ستفاده از بیت دیگر مخالفت خود را نسبت به ا سالمه همچنین بار
گذاری، تهدیدی برای کرد و توضیح داد که استفاده از آن به دلیل عدم قانون 

 شود. مشتریان و سیستم پرداخت در لبنان محسوب می
 

سایت رسمی خود  ای مطبوعاتی که در وب اداره مبادالت مراکش در بیانیه 
معامالت انجام شده از طریق ارزهای  ، به مردم اطالع داد که منتشر کرده بود

های مقرر  مجازی تخلف از مقررات محسوب شده و مشمول جرائم و مجازات 
 شود. شده توسط متون قانونی می

ربط خواسته است که از قوانین تجاری پیروی کنند.  این اداره از اشخاص ذی 
از طریق  ی با نهادهای خارجی بایددارند که معامالت مالاین قوانین، مقرر می

های تایید شده و با ارزهای خارجی که توسط بانک المغرب نام برده  واسطه 
 اند، انجام شود.شده 

این بیانیه همچنین درباره خطرات مرتبط با استفاده از یک سیستم مجازی 
 دهد.پرداخت که توسط یک مؤسسه مالی حمایت نشده است، هشدار می 
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بورس و تبادالت، با همکاری بانک  گوید که ادارهبیانیه می سرانجام این 
های مراکش، با عالقه تحوالت ارزهای مجازی ای بانکالمغرب و گروه حرفه 

 کنند.در مراکش را دنبال می
ای حاکی از انتشار آن در نوامبر  های رسانهاین بیانیه تاریخ ندارد، اما گزارش 

 است.  2017
 

ای با انتشار بیانیه  2017دسامبر مرکزی عمان در هیئت مدیره بانک 
گذاری مطبوعاتی اعالم کرد که هیچ سیاست یا دستورالعملی برای قانون

»ارزهای دیجیتال« یا »رمزارزها« ندارد. همچنین از شهروندان عمانی 
خواست تا هنگام معامله با رمزارزها هوشیار باشند، و اظهار کرد که بانک 

 ی ناشی از معامله با رمزارزها ندارد. برای پیامد مالمرکزی مسئولیتی  
 

ای بخش کنترل و نظارت مالی در بانک مرکزی قطر، بخشنامه  2018در فوریه 
کوین را ارزی های قطر صادر کرد. این بخشنامه، بیت برای کلیه بانک 

غیرقانونی که توسط هیچ بانک مرکزی یا دولتی پشتیبانی نشده، توصیف 
که تجارت با رمزارزها شامل خطرات باالی نوسان  نین اظهار داشتکرد. همچ 

شود. در نهایت، این ها برای جرائم مالی میقیمت و خطر استفاده از آن
های فعال در قطر را، از معامله با رمزارزها منع کرد و بخشنامه همه بانک

 شوند. اعالم شد که متخلفین مشمول مجازات می 
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کوین ( در مورد استفاده از بیت SAMAسعودی )مالی عربستان  آژانس
ای نظارت و کوین توسط هیچ سازمان مالی قانونیهشدار داد؛ زیرا بیت

 حمایت نشده است. 
اعالم کرد که یک پروژه آزمایشی برای صدور یک ارز  SAMA، 2017در اکتبر 

ها  ین بانکدیجیتال محلی )ریال( اجرا خواهد کرد که فقط در معامالت ب 
 گیرد. د استفاده قرار میمور

 

چارچوب نظارت برای مقادیر ذخیره شده و سیستم   D.7.3طبق ماده 
پرداخت الکترونیکی، صادره توسط بانک مرکزی امارات متحده عربی در  

 ، همه معامالت با »ارزهای مجازی« ممنوع هستند. 2017ژانویه 
مارات، مبارک رشید المنصوری، س بانک مرکزی ا ، رئی 2018در ژانویه سال 

هشدارش نسبت به تجارت با رمزارزها را مجددًا تکرار کرد. طبق اخبار منتشر  
شده، زمانی که از المنصوری درباره دیدگاهش نسبت به رمزارزها سوال شد، 

ها توسط  او گفت که شهروندان باید از چنین ارزهایی اجتناب ورزند زیرا آن 
، المنصوری 2017اند. پیش از این، در اکتبر سال زی تصویب نشده بانک مرک 

درباره رمزارزها هشدار داد و گفت چنین ارزهایی مستعد استفاده در  
پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. او همچنین اضافه کرد که  

کوین، قابلیت نظارت توسط هیچ سازمان قانونی و رمزارزهایی همچون بیت 
 رند. مالی را ندا
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ها و مردمی ، بانک غنا اطالعیه ای کوتاه برای بانک2018در ژانویه سال 
نسبت به استفاده از »ارزهای مجازی یا دیجیتال، که به عنوان رمزارز شناخته  

اند« صادر کرد؛ عمدتًا به این دلیل که چنین ارزها، و نهادهایی که  شده 
دولت ضمانت اجرایی پیدا  کنند، توسطمی ها را تسهیل معامالت آن

خواهد به عموم مردم اند. این اطالعیه اظهار داشت که بانک غنا مینکرده 
هایی با ارز دیجیتال، درحال حاضر طبق قانون اطالع دهد چنین فعالیت 

 خدمات پرداخت مجاز نیستند. 
ه توسط  شوند ک بنابراین عموم مردم به انجام تجارت با مؤسساتی تشویق می 

ا مجوز داشته تا از این امر اطمینان حاصل شود که چنین معامالتی بانک غن
 ها قرار دارند. تحت نظارت آن 

 

ای عمومی با عنوان »هشدار به  ، بانک مرکزی کنیا اعالمیه 2015در دسامبر 
کوین« صادر کرد. این اعالمیه اظهار مردم درباره ارزهای مجازی همچون بیت 

اند؛ گذاری نشده مجازی پول قانونی نیستند و در کنیا قانونزهای داشت که ار
به این معنی که در واقع هیچ حفاظت و ضمانتی برای پلتفرمی که ارزهای 

شوند، وجود ندارد. خطرات مرتبط با ها مبادله یا ذخیره می مجازی در آن
استفاده، نگهداری و یا تجارت با ارزهای مجازی به صورت زیر مطرح 

 :استه شد
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کوین تا حدزیادی غیرقابل  معامالت ارزهای مجازی همچون بیت - •
ها را مستعد سواستفاده توسط  ردیابی هستند و ناشناس بودن، آن 

 کند. مجرمان در پولشویی و تأمین مالی تروریسم می
شوند که در هیچ یک از نقاط هایی معامله میارزهای مجازی در پلتفرم  •

ابراین مشتریان ممکن است چنانچه  ت. بناسگذاری نشده جهان قانون
چنین مبادالتی خراب شوند یا کسب و کاری تعطیل شود، پول خود را  

 بدون هیچ گونه جبران خسارت قانونی از دست بدهند.
ها وجود ندارد و ارزش ارزهای  ای برای آن هیچ زیربنا یا پشتوانه  •

ن ن ممکمجازی ماهیتا سوداگرانه و مبتنی بر حدس و گمان است. ای
است منجر به نوسان شدید در ارزش ارزهای مجازی شود و ازین رو،  

 کاربران را در معرض ضررهای احتمالی قرار دهد. 
کوین و این اعالمیه با هشداری به مردم برای خوداری از معامله کردن با بیت

 رسد. محصوالت مشابه، به پایان می
 

وجه به رشد محبوبیت رمزارزها  با ت ، بانک مرکزی لسوتو2017در نوامبر سال 
ای مطبوعاتی صادر کرد. در این بیانیه، با توجه به این واقعیت که  بیانیه 

گرها را تحت نظر  ها، پروموترها و واسطه های آن بانک، رمزارزها، سیستم 
ندارد، در مورد خطرات مرتبط با استفاده از رمزارزها به عموم مردم هشدار 

 ه: داد و اظهار داشت ک
های مربوط به تملک، تجارت یا استفاده از رمزارزها بر ه خطرات فعالیتهم 

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  
ز استفاده از  اشی امردم درمورد خطر قرار گرفتن در معرض اتهامات کیفری ن

 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. 
ای صادر کرد و عالوه بر ارائه اطالعاتی که  بیانیه  2018 فوریه بانک در 

کند، خاطرنشان کرد که که رمزارزها نه پول محتوای بیانیه قبلی را تقویت می 
اند. این بیانه همچنین  قانونی در لسوتو، و نه ارز خارجی در نظر گرفته شده 

کنند  لیغ می را تبگذاری در رمزارزها فعالیت افراد و نهادهایی را که سرمایه 
 گذاری باید مجوز گرفته باشد. مسدود کرد؛ زیرا همه مشاوران سرمایه 

 

ای صادر و ، بانک فدرال رزرو موزامبیک، اعالمیه 2018ژانویه  8در تاریخ 
درمورد نقش خود به عنوان ناظر سیستم مالی، به شهروندان در کشور اطالع  

مجازی غیرمتمرکز و قابل تبدیل، به ارز  رسانی کرد. بانک اطالع داد که یک
 کوین در قلمرو ملی در گردش است. نام بیت 

کوین را بانک تصریح کرد که هیچ فعالیت یا معامله انجام شده از طریق بیت
کند و مسئول عواقب ناشی از معامالت مربوط به  گذاری و نظارت نمی قانون
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ونی ندارد و توسط ت قانکوین نیست؛ زیرا این ارز، پشتوانه و حمایبیت 
 است. سازمان پولی ملی، یعنی بانک، صادر نشده 

کوین را به پول نقد  هایی که بیت در اطالعیه همچنین آمده است شرکت
اند؛  کنند غیرقانونی، غیرمجاز بوده و یا توسط بانک نظارت نشده تبدیل می

و دیگر  مبادله با چنین ارزی هیچ امنیتی ندارد و در مقابل کالهبرداری 
یرند.  جرائمی که توسط ابزارهای کامپیوتری قابل اجرا هستند، آسیب پذ

ثبات بوده و انجام معامالت ناشناس را به  ها بسیار بی همچنین قیمت آن 
 کند. های مجرمانه امکان پذیر مینفع فعالیت

 

 های ای با عنوان »موقعیت تکنولوژی ، بانک نامیبیا مقاله 2017در سپتامبر 
اره شده و ارزهای مجازی در نامیبیا« صادر کرد که در آن اش دفترکل توزیع 

شده بود ارزهای مجازی پول قانونی در نظر گرفته نشده و در حال حاضر در  
اند. بانک خطرات مرتبط با استفاده از ارزهای  گذاری نشده این کشور قانون

یاتی و مجازی، شامل خطرات اعتباری، خطرات نقدینگی، خطرات عمل
ه ارزهای خطرات قانونی را تشریح کرد. این مقاله هشدار داد که افرادی ک

کنند، »مسئول عواقب کار خود بوده و باید  مجازی را نگهداری یا معامله می 
احتیاط کنند«. بانک در ادامه اظهار داشت که چون قوانین الزم در مورد این 

های ارز مجازی در  فیارزها موجود نیست، امکان تأسیس یا فعالیت صرا 
 نامیبیا وجود ندارد. 

 
 



 113 | 152 
 

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  

ای در مورد ارزهای مجازی (، مقاله SARB، بانک رزرو افریقای جنوبی )2014
 است.شر کرده منت

تواند پول قانونی می  SARBاست که فقط  این مقاله به صراحت بیان داشته
کوین، در  کوین و الیت صادر کند و  ارزهای مجازی غیرمتمرکز، شامل بیت 

شوند. این بدان معنی است که هر  آفریقای جنوبی پول قانونی محسوب نمی 
ان یک وسیله پرداخت  تاجر یا ذینفعی می تواند ارزهای مجازی را به عنو

 پذیرش نکند. 
SARB در مور( د خطرات مختلف مرتبط با استفاده از ارزهای مجازیVC  )

های پرداخت و ارائه  هشدار داد؛ از جمله موضوعات مرتبط با سیستم
دهندگان خدمات پرداخت، ثبات قیمت، پولشویی و تأمین مالی تروریسم، 

ثبات مالی. برای مثال، این مقاله  خطر مشتری، دور زدن مقررات کنترل ارز و 
گذاری نشده  راتی که مشتریان عمدتًا به دلیل ماهیت قانون در مورد خط

تواند منجر به ضررهای ها که می ارزهای مجازی و نوسانات شدید قیمت 
 SARBگیرند، هشدار داد. ها قرار می سنگین مالی شود، در معرض آن 

چون ضررهای متحمل ناشی از خاطرنشان کرد، این امر خطرات دیگری هم 
برداری و غیاب سازوکارهای بیمه برای پوشش را در شکاف امنیتی، کاله

 گیرد. برنمی 
اظهار داشت که »هیچ حفاظت یا مراجعه   SARBدر مورد خطرات فوق الذکر، 

گران ارزهای گیرد، بازرگانان و واسطه قانونی در اختیار کاربران قرار نمی 
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ز این دست، با ریسک فردی و به صورت مستقل  هایی امجازی و فعالیت 
 شوند.« جام می ان

گذاری در ارزهای مجازی به افراد نسبت به سرمایه SARBدرحالی که مقاله 
کرد که ارزهای مجازی را به عنوان یک هشدار داد، همچنین خاطرنشان می
 بیند: تهدید سیستماتیک در این زمان نمی 

میانگین روزانه( معامله با  60000م )میلیارد دالر( و حج 6.25مبالغ )
ن، در حال حاضر در مقایسه با سیستم پرداخت رسمی و اقتصاد  کویبیت 

های قضایی تر  حوزه بزرگتر، همچنان ناچیز است. ارزهای مجازی در بیش 
اند. تعداد زیادی از انواع ارزهای مجازی پول قانونی در نظرگرفته نشده 

ها در همان بازارهای عه هستند. همه آن مستقل وجود دارد و درحال توس 
اند. بر اساس موارد فوق، ارزهای مجازی ست نخورده ارزیابی شده هدف د

)به ویژه ارزهای دیجیتال(، در این مرحله از توسعه خود، به اندازه کافی 
 بندی شوند.اند تا به شکل سیستماتیک طبقه گسترده و وسیع نشده 

گوید  کند و میها تاکید میرت مداوم بر آن بر لزوم نظا SARBبا این حال، 
 دارد.« حق تغییر موضع در صورت لزوم را، بر خود محفوظ می »

( توضیحی  SARS، سازمان مالیاتی آفریقای جنوبی )2018اوریل  6در تاریخ 
خاطر نشان کرد   SARSدر مورد وضعیت مالیاتی ارزهای مجازی منتشر کرد. 

یات بردرآمد عادی برای رمزارزها ادامه  که »همچنان به اعمال قواعد مال
داد و انتظار دارد مالیات دهندگان سودحاصل از رمزارزها را به عنوان  خواهد 

بخشی از درآمد مشمول مالیات خود، اعالم نمایند«. بنابراین مالیات  
دهندگان باید همه درآمد حاصل از رمزارزها را اعالم کرده و انجام ندادن 

 SARSسد رنظر می نجر به تحمیل بهره و جریمه شود. به تواند ماینکار می 
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است که آیا سود حاصل از معامله با رمزارزها، مشمول مالیات بر  روشن نکرده 
 اظهار داشت:  SARSشود یا مالیات بر سود! درآمد می 
توانند برای تعیین یک مبلغ،  آن که رمزارزها پول نقد نیستند، می ضمن این 

است،  شده درآمد ناخالص« در قانون پیشبینی گونه که در تعریف »
گذاری شوند. با پیروی از قواعد مالیات بر درآمد عادی، مالیات درآمد  ارزش 

تواند بر مبنای مبلغ درآمد، طبق »درآمد  حاصل از معامالت رمزارزها، می
 ناخالص«، گرفته شود. 

ر نظر  از طرف دیگر چنین سودهایی ممکن است ماهیتًا به عنوان سرمایه د 
برای  CGTر برنامه هشتم قانون طبق الگوی طور که د گرفته شوند، همان

 مالیات بیان شده است. 
که آیا یک افزایش در ارزش این ارزها، ماهیتًا درآمد است یا تعیین این

 گیرد. سرمایه، تحت آزمایش حوزه قضایی موجود قرار می
سود حاصل از ارزهای  که آیا مبلغ مالیات قابل پرداخت شخص، بسته به این 

تواند تفاوت  شود یا سود سرمایه، می ان درآمد شناخته می مجازی به عنو
 زیادی داشته باشد.

 

ای مطبوعاتی راجع به ارزهای ، بانک مرکزی سوازیلند بیانیه 2017در آگوست 
مجازی صادر کرد. بانک خاط نشان کرد که رمزارزها در سوازیلند، از موقعیت 

کوین، همچنین اشاره کرد که بیت نونی برخوردار نیستند. این بانک پول قا
شود و بازار دارد، در  شکلی از رمزارز که در حال حاضر در سوازیلند تجارت می 
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است و این امر تجارت و نگهداری این ارز را گذاری نشده حال حاضر قانون 
 کند: خطرناک می

ت شناسایی یا نظارت قابل  بدلیل ماهیت یک رمزارز، هیچ محدودیت، قابلی
کوین وجود ندارد و مانند  برای معامالت انجام شده با استفاده از بیت اجرایی 

تواند برای اهداف غیرقانونی یا تسهیل فعالیت کالهبرداری سایر ارزها، می
استفاده شود. در واقع، ناشناس بودن و سرعت اجرای معامله با رمزارزها، 

امر برای  کند. این توسط اشخاص مستعدتر میها را برای سواستفاده آن
کند؛ زیرا هیچ توسل قانونی یا محافظتی قابل  کاربران ارز خطر ایجاد می 

دسترسی، از طرف هیچ نهادی از جمله بانک مرکزی، درصورتی که کاربر 
کوین یا هر رمزارز دیگری شود، متحمل ضرر مالی ناشی از استفاده از بیت 

 وجود ندارد. 
 

طور  ( درمورد استفاده از رمزارزها به BOUاوگاندا )، بانک 2017در فوریه سال 
  One Coin Digital Moneyکلی و خدمات یک شرکت غیرمجاز به نام 

گذاری و سازوکارهای  های حفاظت از سرمایه هشدار داد و به غیاب برنامه 
 ONE COIN DIGITALنظارتی مربوطه اشاره کرد. بانک هشدار داد که شرکت

MONEY  توسطBOU دارای مجوز نیست،   2004انون موسسات مالی طبق ق
گیرد. همچنین مردم را تشویق  و بنابراین خارج از حوزه نظارتی آن قرار می 

 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 
گذاری کند، در فضای ز دیجیتال سرمایه وین یا هر شکل دیگری از ارکبیت 

 مالی که نه حفاظت دارد و نه حدود نظارتی، باید بسیار احتیاط کند. 
 

ای درمورد  ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار زامبیا اطالعیه 2018در فوریه 
کرد هر  رمزارزها و سایر محصوالت دیجیتال صادر کرد. کمیسیون تاکید 

های حال حاضر در رمزارزها و یا محصوالت/دارایی شخص یا نهادی که در 
کند یا قصد آن را دارد، خودداری و احتیاط ورزد؛ گذاری می مرتبط سرمایه 

اند و در محدوده صالحیت  گذاری نشده هایی عمدتا قانون زیرا چنین دارایی 
ها را یون فعالیت آن گیرند. درحالی که کمیسحوزه قضایی کمیسیون قرار نمی 

کنند،  هایی که معامالت رمزارز را تسهیل می است، به پلتفرم نکرده  ممنوع 
اخطار داد تا به هیچ وجه بخشی از قانون اوراق بهادار را زیر پا نگذارند و  

 مطابق با قانون، در کمیسیون ثبت نام کنند. 
 

 اشاره کرد که ارزهای مجازی ای بانک رزرو زیمباوه در بیانیه  2017در دسامبر 
اند. همچنین به  گذاری نشده در زیمباوه پول قانونی نیستند و همچنان قانون

 مردم راجع به خطرات ناشی از استفاده از رمزارزها هشدار داد: 
استفاده از رمزارزها یا ارزهای مجازی، توسط قوانین این کشور پوشش داده  

لیاتی و مین مالی تروریسم، فرار ماشود و خطراتی همچون پولشویی، تأنمی 
دارد. براساس فقدان قانون و نظارت، هر شخصی که در  کالهبرداری را در پی



 118 | 152 
 

گذاری یا در معامالتی که شامل ارزهای مجازی ارزهای مجازی سرمایه 
شود شرکت کند، عواقب آن بر عهده خودش است و از هیچ حفاظت  می

 وردار نخواهد شد. حقوقی از طرف هیچ سازمان نظارتی، برخ
 

، رئیس بانک ملی قزاقستان، اظهار داشت که  2018مارس  30در تاریخ 
کارانه در مورد موضوع رمزارزها دارد و به دلیل  بانک موضعی بسیار محافظه 

چندین مسئله مربوط به حفاظت از مشتری، پولشویی و فرار مالیاتی، از  
ن اضافه کرد که اصالحات  استقبال کرد. همچنیهای بسیار شدید محدودیت

قانونی برای محدود کردن خرید و فروش رمزارزها با ارز ملی، ممنوعیت 
ها و ممنوعیت هر نوع استخراجی، از قبل مهیا شده  فعالیت صرافی 

شود که نشان دهد اصالحات پیشنهاد است. هیچ اطالعاتی یافت نمی بوده 
 اند. شده، تصویب شده 

 

، مبنی بر مجوز بانک 583، رئیس جمهور ازبکستان فرمان 2018فوریه  19در 
مرکزی ازبکستان و چندین نهاد دیگر به منظور توسعه یک چارچوب قانونی 

را، امضا   2018سپتامبر  1برای استفاده از ارز دیجیتال در قلمرو ازبکستان تا 
مین ه به دلیل امکان تأبانک مرکزی ابراز عقیده کرد ک 2017کرد. در سپتامبر 

های مجرمانه، فعالیت با رمزارزها را توصیه  مالی تروریسم و سایر فعالیت
 کند. نمی 
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، رئیس بانک ملی قرقیزستان، اظهار داشت که بانک 2018ژانویه  17در 
ای برای جلوگیری از توسعه بازار رمزارز در قرقیزستان ندارد. او خاطر برنامه 

است، بسیار انک مرکزی آن را صادر نکرده ممنوعیت چیزی که ب نشان کرد که
دشوار است و آن دسته از شهروندان قرقیزستانی که در رمزارزها  

ها در  دار عواقب کار خود هستند. بنا به گزارش کنند، عهده گذاری میسرمایه 
بانک مرکزی اظهار داشت که قصد ندارد هیچ ممنوعیت یا معیار  2017اکتبر 
 تخراج رمزارز مطرح کند. دکنندای راجع به اس محدو 

 

ای صادر کرد و به  ، بانک ملی تاجیکستان بیانیه 2018ژانویه  15در 
شهروندان این جمهوری درباره خطرات مرتبط با استفاده از رمزارز هشدار  

ها تا  داد. بانک معتقد است، به دلیل ناشناس بودن رمزارزها، معامالت آن
های مشکوک مورد استفاده قرار گیرد.  ام عملیات تواند برای انجمی  حد زیادی 

تواند در معرض حمالت سایبری قرار گیرد یا برای طبق اعالم بانک، رمزارز می 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده شود. بانک همچنین تصریح کرد  

ی یک واحد  که در تاجیکستان، رمزارز یک ابزار رسمی مبادله یا ذخیره یا حت
 شود. ر نظر گرفته نمی شمارش، د
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، بانک مرکزی بنگالدش یک اطالعیه اخطار آمیز  2017دسامبر  24در تاریخ 
صادر کرد مبنی بر این که رمزارزها در بنگالدش غیرقانونی هستند. بر اساس  

رزهایی،  یک گزارش خبری، در این اطالعیه آمده است که معامله با چنین ا
است باعث نقض مقررات موجود در مورد پولشویی و تأمین مالی ممکن 

تروریسم شود. همچنین در این اطالعیه ذکر شده است که معامالت  
کوین »توسط بانک مرکزی بنگالدش یا هر نهاد نظارتی دیگری دارای بیت 

با  مبارزه 2009تنظیم مبادالت خارجی و قانون  1947مجوز نبوده، و از قانون
 کند. همچنین طبق اطالعیه: تبعیت نمی تروریسم، 

، ممکن معامله آنالین ارزهای مجازی با هر بخش نامیده نشده یا شبه آن
است باعث نقض قوانین مذکور شود. معامالت از طریق شبکه آنالین مربوط  

است و به این  به رمزارزها، توسط هیچ سیستم پرداخت مرکزی تایید نشده 
ظر مالی آسیب دیده و یا با پیامدهای قانونی ممکن است از ندلیل، افراد 
 روبرو شوند. 

است تا از انجام دادن، کمک کردن در این شرایط از شهروندان خواسته شده 
کوین، به منظور  و توصیه انواع معامالت از طریق ارزهای مجازی مثل بیت 

اجرایی  های مالی و حقوقی، خودداری کنند. نهادهای اجتناب از خسارت 
از جمله دپارتمان پلیس ارز خارجی، واحد اطالعات مالی بنگالدش و کشور، 

کمیسیون نظارت مخابرات بنگالدش، تاکنون در مورد »شناسایی افرادی که از 
 اند. کنند«، چندین نشست برگزار کرده رمزارزها استفاده می
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کوین در هند  اظهار داشت که رمزارزهایی مثل بیت  2018دولت هند در اویل 
شوند. در حالی که دولت هنوز چارچوبی قانونی پول قانونی محسوب نمی 

است در  ( توصیه کرده RBIاست، بانک رزرو هند )برای رمزارزها تصویب نکرده 
است که »به کاربران، ها احتیاط شود و سه اطالعیه صادر کردهاستفاده از آن

دهد و ارزهایی هشدار می چنین دارندگان و معامله کنندگان در مورد خطرات 
توضیح داد که هیچ مجوز و اختیاری به هیچ نهاد یا شرکتی برای اجرای 

 دهد.« چنین طرح ها و معامالتی را، نمی 
ها، ای مبنی بر ممنوعیت بانکاطالعیه  RBI، 2018اوریل  6اخیرا، در تاریخ 

ازی« را ای مجها و دیگر مؤسسات مالی قانونی از »معامله با ارزهوام دهنده
کند »با توجه به خطرات مرتبط، تصمیم گرفته  صادر کرد، که تصریح می 

است نهادهایی که توسط بانک رزرو دارای مجوز هستند، نباید با ارزهای شده 
مجازی معامله کرده یا کار را برای هر شخص یا نهادی که با ارزهای مجازی 

ها، ثبت نام،  حساب حفظ  کنند، تسهیل کند. این ممنوعیت شاملمعامله می
ها و  های مبادله ارز با آن معامله، تسویه حساب، ترخیص، بازکردن حساب 

اظهار داشت »نهادهایی که قباًل چنین  RBIباشد. عالوه بر این، انتقالشان می
اند باید ظرف سه ماه از تاریخ این ابالغیه، به کار خود  خدماتی ارائه داده 

در یک کنفرانس   B.P. Kanungoن فرماندار معاو خاتمه دهند«. با این حال،
چین یا تکنولوژی دفترکل  مطبوعاتی، »تصدیق کرد که تکنولوژی بالک

ای برای گنجایش شده که مبنای ارزهای مجازی است، مزایای بالقوهتوزیع 
، »یک RBIمالی و افزایش بهروری سیستم مالی دارد« و اظهار داشت که 
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یل داده که امکان و مطلوبیت صدور یک ارز  د تشککارگروه در بانک رزرو هن 
 کند«. دیجیتال توسط بانک مرکزی را بررسی می

، حاکی از آن است که دولت در حال تهیه  2018ها در اویل سال گزارش 
قانونی برای  تجارت رمزارزها در هند است و بر اساس روزنامه هندوستان 

ست«. به نقل از یک ااده ای برای پیگیری سریع روند آن تشکیل د»کمیته 
مقام دولتی، دولت دو نگرانی اصلی درباره این قانون دارد: »منبع پولی که  

گذاری مبادالت ارزهای شود؛ و قانونبرای تجارت با رمزارزها استفاده می 
 مجازی برای حفاظت از مردم عادی«. 

، »برای 2017یک کارگروه به ریاست دبیر ویژه امور اقتصادی در اوریل 
چارچوب موجود در رابطه با ارزهای مجازی« تشکیل شد. این کمیته  بررسی

عضو دارد که شامل نمایندگانی از دپارتمان امور اقتصادی، دپارتمان امور  9
مالی، دپارتمان مالیاتی، وزارت امور داخلی، وزارت الکترونیک و فناوری 

کارگروه،  ت اینشود. مأموریاطالعات، بانک رزرو هند و بانک دولتی هند می
 بررسی موارد زیر است: 

 ( براورد وضعیت فعلی ارزهای مجازی هم در هند و هم در سطح جهانی 1
 ( بررسی ساختارهای موجود نظارتی و قانونی حاکم بر ارزهای مجازی 2
( پیشنهاد اقدامی برای برخورد با چنین ارزهایی، شامل موضوعاتی راجع به  3

 غیره  حفاظت از مشتری، پولشویی و
( بررسی سایر موضوعات راجع به ارزهای مجازی که ممکن است مرتبط  4

 باشند. 
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اعالم کرد که این کارگروه،   Business Line، 2017اگوست  7در تاریخ 
گزارش کار خود را ارائه داده اما جزئیات این گزارش در دسترس عموم قرار 

 نگرفته است. 
ای مطبوعاتی منتشر  یانیه هند ب، وزارت دارایی 2017دسامبر  29در تاریخ 

کرد که در آن، به سرمایه گذاران درباره خطرات »واقعی و شدید« معامله با  
گذاری که سرمایهکوین، هشدار داده بود؛ با ذکر اینرمزارزهایی همچون بیت 

  1های پانزی« است. بر اساس گزارش خبری در ارزهای مجازی، مشابه »طرح
است که »دولت  نمایندگان پارلمان گفته ی به ، وزارت دارای 2018فوریه 

رمزارزها را پول قانونی یا سکه محسوب نکرده و به منظور جلوگیری از  
های نامشروع مالی یا به عنوان هایی برای فعالیت استفاده از چنین دارایی

بخشی از سیستم پرداخت، تمام اقدامات الزم را در نظر خواهد گرفت«.  
چین در اقتصاد اده فعاالنه از تکنولوژی بالکاستف همچنین »دولت درباره

 دیجیتال، تحقیق خواهد کرد.«
قانون اساسی،  32، دیوان عالی هند طبق ماده 2017نوامبر  13در 

ای دادخواست شکایت منافع عمومی علیه اتحادیه هند را پذیرفت و اطالعیه 
فناوری  نیک وبرای وزارت دارایی، وزارت قانون و دادگستری، وزارت الکترو

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  

داری باشد«.  شود و خواهان آن است که ارز مجازی تحت نظارت خزانه 
رده  افت کدری 2017هایی در جوالی تر، دیوان عالی کشور دادخواستپیش 

 ها نیز، به دنبال نوع مشابهی از چارچوب نظارتی بودند: بود که آن 
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( طبق  2017سال  406دادخواست منافع عمومی )دادخواست مدنی شماره 
قانون اساسی علیه اتحادیه هند، وزارت دارایی و بانک رزرو هند، در   32ماده 

م، ارائه  اتریو کوین و کوین، الیت مورد استفاده و معامله بیش از حد بیت 
و سایر  RBI، دستور داد 2017ژوئیه  14شد. دیوان عالی در تاریخ 

ای در همین مورد  های ذیربط وضعیت خود را روشن کرده و الیحه وزارتخانه 
 تصویب کنند. 

 

ای را منتشر کرد مبنی بر  ، بانک نپال راسترا، اطالعیه 2017اگوست  13در 
کوین غیرقانونی هستند«. طبق گزارش، بیت  که »کلیه معامالت مربوط به این

، یک تیم پلیس از دفتر تحقیقات مرکزی پلیس نپال، 2017در اوایل اکتبر 
کوین، برای اولین بار هفت نفر را، ظاهرًا به اتهام انجام کارهای مرتبط با بیت 

 از مناطق مختلف کشور دستگیر کردند.
 

نی وجود نداشته باشد که رمزارزها یا ورسد در حال حاضر هیچ قاننظر می به 
، 2017ها را در پاکستان تحت پوشش قرار دهد. در ماه می معامله با آن

بانک ملی پاکستان اظهار داشت که ارزهای دیجیتال را به رسمیت  
ای مطبوعاتی و ، بانک ملی پاکستان، بیانیه 2018اوریل  6شناسد. در نمی 

 ه خطرات ارزهای مجازی صادر کرد: رهشدار دهنده به عموم مردم، دربا
های مجازی )مانند  است که ارز/سکه/توکن به عموم مردم توصیه شده 

کوین و غیره( به عنوان پول قانونی به رسمیت شناخته  کوین، الیت بیت 
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گذاری در پاکستان، توسط اند و صدور، خرید، فروش، تبادل و سرمایه نشده 
ها و اپراتورهای الوه، به بانکها، شرکت عهیچ فرد یا نهادی قانونی نیست. به 

است که به مشتریان و دارندگان حساب، برای  سیستم پرداخت، توصیه شده
ها، خدمات ارائه ( و توکنICOمعامله با ارزهای مجازی و عرضه اولیه سکه ) 

 نکنند. 
( »اکنون در حال بررسی FBRبر اساس منابع خبری، هیئت فدرال مالیاتی )

رزهای دیجیتال برای فرار مالیاتی و پولشویی است«. عالوه  اگران معامله
،  آژانس تحقیقات فدرال 2018فوریه  10براین، بر اساس گزارش خبری 

(FIA علیه افرادی که با رمزارزها معامله می ) است«.کنند، عملیاتی شروع کرده 
 

ی سنای پارلمان استرالیا، پس از اقتصاد، کمیته مراجع 2015در آگوست 
تکمیل تحقیق درباره »چگونگی توسعه یک سیستم نظارتی موثر برای ارز  
دیجیتال، تاثیر احتمالی تکنولوژی ارز دیجیتال بر اقتصاد استرالیا و نحوه  

تغییر دهنده  -استفاده استرالیا از این تکنولوژی، گزارشی با عنوان ارز دیجیتال
های کمیته  به توصیه  2016منتشر کرد. دولت در می  گر بیتبازی یا بازی

هایی درمورد رسیدگی به مالیات رمزارزها  پاسخ داد. این واکنش شامل پاسخ 
( را ATOهایی از اقدامات زیر از اداره امور مالیاتی استرالیا )شود، که جنبه می

 ذکر کرد. 
ATOی منتشر  ی مجازای در مورد نحوه پرداخت مالیات ارزهانامه، آیین
نامه عمومی از فرجام احکام مختلف مربوط به اعمال است. این آیینکرده 
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، پیروی 2014کوین و سایر رمزارزها در دسامبر قوانین مالیاتی به بیت 
نامه، معامله با رمزارزها »شبیه معاوضه کاال همراه با کند. طبق این آیین می

، ATOین است که از نظر امر، اپیامدهای مالیاتی مشابه« است. دلیل این 
روند. به افرادی که  چنین ارزهایی »نه پول و نه یک ارز خارجی« به شمار نمی

کنند توصیه شده که سوابق تاریخ معامالت،  در معامالت رمزارز شرکت می
مبلغ به دالر استرالیا )که می تواند از یک صرافی آنالین قابل اعتماد گرفته 

چه چیزیست و طرف مقابل چه کسی است )ولو برای  که معاملهشوند(، این
 های آن( را، ثبت و نگهداری کنند.کوینفقط آدرس بیت 

رمزارزها ممکن است برای اهداف مالیات بر سود سرمایه، به عنوان دارایی 
کوین برای  گوید: »درجایی که از بیتنامه میطور که آیین تلقی شوند، همان 

کنید،  ی مصرف شخصی استفاده می ات برا خرید یا فروش کاالها و خدم
کوین درصورتی که مبلغ  هرگونه سود یا ضرر سرمایه حاصل از مصرف بیت 

 دالر یا کمتر باشد، نادیده گرفته خواهد شد«.    10000کوین بیت 
کند که قیمت دالر استرالیایی  بیان می ATOبا توجه به معامالت تجاری، 

ر( برای کاالها و قیمت  های دریافت شده )به عنوانکوینبیت  منصفانه بازا
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  

( نیز قابل  GSTکنند، مالیات خدمات و کاالها ) کوین کاال خریداری می بیت 
شود)که الها و خدمات محاسبه میاری کاپرداخت است و بر حسب ارزش باز

کوین در زمان معامله است«(.  »معموال معادل ارزش بازاری منصفانه بیت 
گیرد، ممکن است در  کوین را به کار می هنگامی که یک کسب و کار، بیت 

معرض پیامدهای مالیاتی سود حاصل از سرمایه قرار گیرد. اگر یک کسب و  
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د، ممکن است یا یک حاشیه سود )اگر  ند بدهکوین را به یک کارمکار بیت 
کوین ترتیبات حقوقی معتبر و قانونی وجود داشته باشد(  برای دریافت بیت 

و یا حقوق و دستمزد عادی درنظر گرفته شود. اگر یک نهاد با استخراج 
کوین یا استفاده از آن به عنوان یک سرویس مبادله خرید و فروش  بیت 

اش  اصل از آن باید در درآمد قابل ارزیابی رآمد حسروکارداشته باشد، همه د
 ای ممکن است کسر شود. گنجانده شده باشد و هر هزینه متحمل شده 

ATO   همچنین راهنمایی جداگانه در مورد بکارگیری مالیات خدمات و کاالها
(GST با توجه به معامالت مربوط ارز دیجیتال منتشر کرد. حکم قبلی )

  1999س از تصویب اصالحات قانون پ  2017در دسامبر  GSTدرمورد 
سیستم مالیاتی جدید )مالیات خدمات و کاالها( و مقررات مربوطه، بازپس 

شود. اگر شخصی با نمی  GSTگرفته شد. خرید و فروش ارز دیجیتال مشمول 
دهد، یا ارز دیجیتال را به عنوان یک ابزار  ارز دیجیتال معامله انجام می

را بدنبال  GSTپذیرد، آنگاه پیامدهای می  دو ستدپرداختی و بخشی از دا
خواهد داشت. این تغییرات با هدف از بین بردن »مالیات مضاعف« ارزهای 

 انجام شده است.  GSTدیجیتال طبق سیستم 
با کارشناسان مالیاتی »برای  ATO، 2018بر اساس گزارشهای خبری از ژانویه 

که تمام  اطمینان از این  و حصولکمک به شناسایی و ردیابی معامالت رمزارز 
 کند. شوند«، مشورت میها پرداخت میمالیات

گذاری و اوراق بهادار استرالیا سایت پول مجازی کمیسیون سرمایه وب 
(ASICاطالعاتی درمورد ارزهای مجازی ارائه می ) دهد و خطرات متنوع

نمایش گذاری در چنین ارزهایی را به مرتبط با خرید، تجارت یا سرمایه 
اند،  گذاری نشده های صرافی که عمومًا قانونگذارد. این خطرات، پلتفرم می
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نوسانات شدید در ارزش و قیمت، سرقت احتمالی توسط هکرها و محبوبیت  
شود. یک صفحه اینترنتی، به  ارزهای مجازی برای مجرمان را، شامل می 

آن را  ASICکه دهد، صورت جدا اطالعاتی درباره عرضه اولیه سکه ارائه می 
 گذاری سوداگرانه با رسیک باال« می نامد. »سرمایه 

(،  AML/CTFدولت در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم )
برای ارائه دهندگان تبادل ارز دیجیتال طبق  2017ای را در آگوست الیحه 

تصویب   2017معرفی کرد. این الیحه در دسامبر  AML/CTFقانون نظارتی 
 به اجرا درآمد.  2018اوریل   3ررات مربوطه در شد و مق

طبق این اطالحات، مبادالت ارز دیجیتال ملزم به عضویت سامانه  
AUSTRAC های معامالتی استرالیا( و اجرای یک حلیل و گزارش )مرکز ت

»برای کاهش خطرات پولشویی و تایید هویت مشتریان  AML/CTFبرنامه 
شود که معامالت مشکوک خواسته می هاها« خواهد شد. همچنین از آن آن

 را گزارش دهند و سوابق خاص را حفظ کنند. 

ای را منتشر  (، بیانیه AMBDنئی، )، بانک مرکزی برو2017دسامبر سال  22در 
و به مردم یادآوری کرد که »رمزارزها در برونئی پول قانونی نیستند و توسط  

AMBD مردم توصیه کرد »در برخورد با اند«. همچنین به گذاری نشده قانون
اند، شدیدًا هوشیار و مراقب  صورت خصوصی صادر شده چنین ارزهایی که به 

 بوعاتی همچنین افزود که: باشند.« این بیانیه مط
AMBD خواهد به مردم یادآوری کند که هنگام شرکت در هرگونه برنامه  می
شود  توصیه می گذاری یا معامالت مالی، مراقب باشند. به مردم سرمایه 
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گذاری اغوا نشوند، و اقدامات دقیق و توسط هیچ فعالیت مالی و سرمایه 
 درستی اوضاع را درک کنند. الزم را انجام داده و قبل از مشارکت، به

 

، برای بیش از سه سال، در حال مطالعه ارزهای (PBOC)بانک مرکزی چین 
است. ژو  اندازی کرده راه  PBOCمجازی بوده و یک موسسه پول دیجیتال در 

، وضعیت ارزهای مجازی را در یک کنفرانس PBOCژیوچان، رئیس وقت 
برگزار شد،   2018ملی در مارس  مطبوعاتی که در طول نشست ساالنه کنگره

است. طبق گفته ژو، قانونگذاران، ارزهای مجازی همچون بررسی کرده 
های ثل اسکناس های جزئی مکوین را به عنوان ابزاری برای پرداخت بیت 

شناسند. وی گفت  های اعتباری، به رسمیت نمی ها یا کارت کاغذی، سکه 
و ارائه دهنده خدمات مرتبط  سیستم بانکداری هیچ گونه ارز مجازی موجود 

 پذیرد. را نمی 
، هفت قانونگذار دولت مرکزی 2017سپتامبر  4پیش از این در تاریخ 

(PBCO( اداره فضای سایبری چین ،CAC وز ،)  ارت صنعت و نواوری اطالعات
(MIIT( اداره امور خارجه صنعت و تجارت ،)SAIC کمیسیون ،)   نظارت بر

( و CSRCن نظارت بر اوراق بهادار چین )(، کمیسیوCBRCبانکداری چین )
ای درمورد جلوگیری ((، مشترکًا بیانیه CIRCکمیسیون نظارت بر بیمه چین ) 

ه در چین منتشر کردند. بر اساس  از خطرات مالی ناشی از عرضه اولیه سک
ها که از طریق »ارزهای مجازی« همچون ICOاین اعالمیه، تامین مالی 

شود، اساسًا بدون موافقت رسمی است که  میکوین و اتریوم انجام بیت 
ها یا ارزهای مجازی که  باشد. این بیانیه هشدار داد که توکنغیرقانونی می
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های پولی صادر  شوند، توسط سازمانها  استفاده می ICOدر تامین مالی 
اند و بنابراین به عنوان پول قانونی دارای پذیرش الزامی نیستند. از این  نشده 

توانند و نباید به  قانونی مشابهی با ارزهای فیات ندارند و »نمی رو وضعیت 
 عنوان ارز در بازار استفاده شده و درگردش باشند.«

مشترکًا  CIRCو  PBOC، MIIT ،CBRC ،CSRC، 2013دسامبر  3همان اوایل 
داد.  کوین هشدار می ای صادر کردند که به مردم درباره خطرات بیت بخشنامه 

کوین را به عنوان »یک کاالی مجازی خاص« تعریف این بخشنامه، بیت
کند که »از وضعیت حقوقی برابر با پول قانونی برخوردار نیست« و  می

شد«. بر اساس این ارز در بازار در گردش با  تواند و نباید به عنوان یک»نمی 
کوین منع ها و مؤسسات پرداختی در چین، از معامله با بیت اطالعیه، بانک

صورت مستقیم و غیرمستقیم، خدمات مرتبط با تواند به اند و نمی شده 
کوین، شامل ثبت نام مشتری، تجارت، تسویه حساب و سایر خدمات، بیت 

ابزار نقل و انتقال بانکی، یا به عنوان  استفاده از آنکوین یا مثل پذیرش بیت 
 کوین با یوان چین یا دیگر ارزهای خارجی را ارائه دهند. معامله بیت

 

»توافق  (NBC)وضعیت رمزارزها در کامبوج مبهم است. بانک مرکزی کامبوج 
ستفاده  چین برای اای با ژاپن به منظور توسعه یک پروژه مبتنی بر بالکنامه

رد است که معامالت و وام دهی بین بانکی در آوریل  داخلی خودش امضا ک
کند. با این حال، فقط معامالت بین بانکی را بررسی گیری میرا پی 2017

های کامبوج خواسته است تا به مردم اجازه  کند. بانک مرکزی »از بانکمی
 انجام معامالت با رمزارزها را ندهند.« 



 131 | 152 
 

، مدیر 2017دسامبر  5در  NBCرانس اقتصاد کالن ساالنه در چهارمین کنف
های فعال های تعداد معدودی از شرکت ارشد بانک اظهار داشت که فعالیت 

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 

اند. همچنین اظهار داشت که »ارزهای ه دولتی صادر یا حمایت نشد هیچ
دیجیتال نیز در این قلمرو غیرقانونی نیستند« و »از کاربران خواست تا هنگام  

در یک بیانیه   NBC، 2017دسامبر  291ها احتیاط کنند.« در استفاده از آن 
دش هیچ  مطبوعاتی مجددا تاکید کرد که »هرگز اجازه خرید و فروش و گر 

 نخواهد داد.«  شکلی از رمزارز را 
 

(، به سرمایه SFC، کمیسیون اوراق بهادار هنگ کنگ )2018اوریل  9در 
گذاری در عرضه گذران نسبت به خطرات احتمالی معامله با رمزارز و سرمایه 

گفت اقدام نظارتی در برابر   SFCاولیه سکه هشدار داد. در این هشدار، 
به   SFCها صورت گرفته است. ICOالت رمزارز و صادر کنندگان شماری از تباد

رمزارزها، که به عنوان »اوراق  ها در هنگ کنگ هشدار داد که نباید با صرافی 
اند تجارت کنند. چراکه این ارزها در راهنمای کمیسیون، بهادار« شناخته شده

ه هفت همچنین ب SFCاند. به عنوان اوراق بهادار بدون مجوز تعریف شده 
را  SFCها قرارگیری تحت نظارت تر آن نامه نوشته و بیش  ICOصادرکنند 

ها را به سرمایه گذران هنگ کنگی متوقف کنتایید، یا بالفاصله عرضه تو 
اظهار داشت که کنترل بازار و دخالت در اجرا را هنگامی که الزم  SFCکردند. 

خواهد تا گزارش یباشد ادامه خواهد داد و همچنین از متخصصان بازار م 
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درستی برای جلوگیری از کالهبرداری یا تأمین سرمایه مشکوک ارائه دهند و 
 حصول اطمینان از رعایت قانون، کمک کنند. برای  SFCبه 

سپتامبر   5در  SFCها توسط ICOای در مورد هشدار جدید در پی بیانیه 
ط یک دهدکه بسته به شرایصادر شده است. این بیانیه توضیح می  2017

ICOاند ممکن است »اوراق های دیجیتالی که عرضه یا فروخته شده ، توکن
شوند.  شمول قانون اوراق بهادار هنگ کنگ می بهادار« باشند و بنابراین، م 

 طبق این بیانیه: 
در تعریف »اوراق بهادار« گنجانده   ICOهای دیجیتال در یک جایی که توکن 

ها، یا مدیریت یا بازاریابی و توکن  گذاری رویشوند، معامله یا سرمایه می
هایی، ممکن است در حوزه یک گذاری در چنین توکنصندوق سرمایه 

گذاری شده« قرار گیرد. اعضای درگیر در یک »فعالیت  لیت قانون»فعا
هستند؛ مهم  SFCگذاری شده«، ملزم به اخذ مجوز یا نام نویسی در قانون

ساکن هستند یا خیر! تا زمانی که  نیست که آیا اعضای درگیر در هنگ کنگ 
چنین فعالیتی، مردم هنگ کنگ را هدف قرار داده باشد، مشمول قانون 

 شود. هنگ کنگ می
گذاری ، در پاسخ به سوالی که در جلسه شورای قانون2014ژانویه سال  8در 

داری شد، دبیر خدمات مالی و خزانه کوین مطرح درباره استفاده از بیت 
کوین به عنوان پول قانونی در نظر گرفته  ازی مثل بیت گفت: ارزهای مج

اند اما در هنگ کنگ کاالهایی مجازی هستند، و درباره خطرات  نشده 
 استفاده از ارزهای مجازی هشدار داد. طبق گفته این دبیر: 

 خطرناک خواهد بود؛ زیرا  تبدیل، تجارت، و نگهداری از چنین ارزهایی کامال
الی فیزیکی، صادرکننده یا اقتصاد واقعی، حمایت  ها توسط هیچ کاارزش آن 
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های باالیی برای میزان کلی صدور چنین ارزهایی  است. محدودیت نشده 
ها به پول قانونی پذیری آناست، اما هیچ ضمانتی برای تبدیلمشخص شده 

های همچنین، به دلیل فعالیت یا کاال در اقتصاد واقعی وجود ندارد. 
ارزهای مجازی ممکن است مستعد نوسانات قابل  سوداگرانه فردی، قیمت 

 ای باشد. توجه 
گذاری  ، دبیر به سوال دیگری که در نشست شورای قانون2015مارس  25در 

کوین مطرح شد، پاسخ داد. در های تجارتی بیت گذاری فعالیت درباره قانون
م وجود اقدامات نظارتی در مورد کاالهای مجازی این بیانیه، او به عد 

کوین در هنگ کنگ اشاره کرد. همچنین گفت قوانین موجود، ون بیت همچ
هایی را علیه اقدامات غیرقانونی همچون پولشویی، تأمین مالی تحریم 

تروریسم، کالهبرداری، طرح هرمی و جرائم سایبری، با یا بدون شامل شدن 
سازد. وی اظهار کرد درصورت اقدامات پذیر می ام کاالهایی مجازی را انج

ایی با استفاده از کاالهای مجازی، پلیس اقدام به اجرای قانون خواهد  جن
کرد. وی گفت، دولت هنگ کنگ و قانونگذاران مالی همچنان نظارت دقیق  

 کوین و سایر کاالهای مجازی را، ادامه خواهند داد. روی توسعه بیت 
 

و نسبت به   ای منتشر کرد، بانک مرکزی اندونزی بیانیه 2018یه ژانو 13در 
خرید، فروش یا تجارت با ارزهای مجازی هشدار داد. این بیانیه به شرح زیر  

 است: 
کوین، به عنوان کند که ارزهای مجازی از جمله بیت بانک اندونزی تأیید می 

برای پرداخت در  اند، بنابراین ابزار قانونی پرداخت به رسمیت شناخته نشده
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  -7این حکم، مطابق است با قانون شماره اندونزی مجاز به استفاده نیستند. 
کند ارز، باید پولی باشد که توسط  در مورد رمزارز، که اظهار می 2011

ای که پول در آن دخیل  جمهوری اندونزی صادر شده باشد و هر معامله
 باشد، باید با روپیه انجام شود. 

ک و است که مالکیت ارز مجازی »بسیار خطرنایانیه آمده در ادامه این ب
ریسک پذیر« بوده و نسبت به خطرات حباب قیمت، آسیب پذیر و برای  
استفاده در پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مستعد است. بنابراین بانک 

توانند ثبات نظام مالی را تحت  کند که چنین ارزهایی »می اندونزی تصور می 
بیانیه همچنین با داده و خسارات مالی به جامعه وارد نمایند«. این  تاثیر قرار

بانک مرکزی اندونزی در   pbi /2016 2017/18/40توجه به مقررات شماره 
در مورد   /pbi/19/12مورد اجرای پردازش پرداخت معامله، و مقررات شماره 

 اجرای تکنولوژی مالی، کلیه اپراتورهای سیستم پرداخت و اپراتورهای 
با استفاده از ارزهای  تکنولوژی مالی در اندونزی را، از پردازش معامالت

 کند. مجازی منع می 
ژانویه   23این بیانیه که توسط وزیر دارایی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در 

مورد حمایت قرار گرفت، هشدار داد که ارزهای مجازی یک  2018
گفت »ما همچنان به  گذاری بسیار پرخطر و سوداگرانه هستند و سرمایه 

عموم مردم گوشزد کنیم که استفاده از عنوان یک دولت وظیفه داریم به 
 رمزارزها به عنوان یک ابزار معامله، مطابق با قانون نیست.«  

منتشر شده بود، روی احتیاط نسبت به استفاده از  2014ای قباًل در بیانیه 
سال  7به قانون شماره ارزهای مجازی تأکید داشته و اظهار داشت »با توجه 

که چندین بار اصالح  1999سال  23اره درباره ارز و قانون شم 2012
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کوین و سایر ارزهای مجازی، کند که بیتاست، بانک اندونزی بیان میشده 
 ارز یا ابزار قانونی پرداخت در اندونزی نیستند. 

 

اند. قانون خدمات  گذاری شدهدر ژاپن، مشاغل مرتبط با تبادل رمزارز، قانون 
اجرا شد.   2017اوریل  1و این اصالح در اصالح شد،  2016پرداخت در ژویه 

 کند:قانون خدمات پرداخت اصالح شده رمزارز را چنین تعریف می
تواند به عنوان پرداخت برای خرید یا اجاره کاالها  ارزش دارایی که می •

از طریق یک  یا تدارک خدمات توسط افراد نامشخص استفاده شود، و 
 باشد؛قال مینظام پردازش داده الکترونیکی قابل انت

تواند برای مقدار دارایی باال توسط اشخاص  ارزش دارایی که می •
صورت متقابل قابل مبادله باشد و از طریق یک سیستم  نامشخص به 

 پردازش داده الکترونیکی قابل انتقال هستند. 
هایی هستند که  محدود به داراییاست که رمزارزها، در قانون همچنین آمده 

اند؛ ارز و  ی، روی دستگاهای الکترونیکی ذخیره شدهصورت الکترونیکبه 
 دارایی های معین شده به شکل ارز، از این قاعده مستثنی هستند. 

طبق قانون خدمات پرداخت، فقط اپراتورهای تجاری ثبت شده در دفترخانه  
زه صرافی رمزارز هستند. اپراتور  مالی محلی معتبر، مجاز به فعالیت در حو

ای می یا یک »صرافی رمزارز خارجی« باشد، نماینده باید یک شرکت سها
ای در ژاپن داشته باشد.  داشته باشد که در ژاپن اقامت دارد و یا دفتر یا اداره 

یک »صرافی رمزارز خارجی«، به معنای ارائه دهنده خدمات تبادل رمزارز 
است و یک  رجی تحت یک قانون ثبت شدهاست که توسط یک دولت خا
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ذاری معادل طبق قانون خدمات پرداخت ژاپن، فراهم گسیستم قانون
 کند. می

صورت جداگانه، پول یا رمزارز این قانون به صرافی رمزارز نیاز دارد تا به 
ها مدیریت کند. وضعیت چنین مدیریتی باید  مشتری را جدا از دارایی آن 

های حسابداری، تصدیق شده یا توسط شرکت  توسط حسابداران عمومی 
ود. صرافی باید قراردادی با یک مرکز حل اختالف انتخاب شده  بازبینی ش 

همراه با تخصص در تبادالت رمزارز داشته باشد. صرافی باید سوابق 
صورت ساالنه، گزارش خود  حسابداری معامالت رمزارز خود را نگه داشته و به 

مجاز به بازرسی  FSA( ارائه دهد. FSAت )را به آژانس خدمات پرداخ 
کند.  ها صادر می هایی برای بهبود عملکرد آنت و دستورالعملهاس صرافی 

FSA  ها را های رمزارز باطل کرده یا تجارت مشکوک آن تواند مجوز صرافی می
 تا شش ماه در این موارد تعلیق کند: 

 دست بدهد. صرافی یکی از شرایط الزم برای ثبت نام را از - •
 قانونی انجام داده است. معلوم شود که صرافی ثبت نام را به طور غیر - •
های مبتنی بر این  صرافی قانون خدمات پرداخت یا دستورالعمل - •

 قانون را نقض کند. 
، یکی از بزرگترین (CoinCheck)، کوین چک 2018ژانویه  26در تاریخ 

را از دست   NEMها میلیون دالر توکن 400های رمزارز در ژاپن، حدود صرافی 
تور داد کوین چک گزارشی در مورد همان روز  داد. دفتر امور مالی محلی دس 

در 29ارائه دهد. سپس به بررسی آن و ارائه دستورالعمل بهبود تجارت در 
های رمزارز،  است کرد تمام صرافیدرخو FSAپرداخت. روز بعد  2018ژانویه 
 FSAهای مدیریت خطر سیستم خود را بازبینی کنند و نتیجه را به برنامه 
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از محل کوین چک بازدید به عمل   FSA، 2018مارس  2گزارش دهند. در 
، دفتر امور مالی محلی دستورات بهبود تجارت برای  2018مارس  8آورد. در 

 شد. وین چک نیز می هفت صرافی را صادر کرد که شامل ک
های رمزارز، تصمیم خود برای تشکیل یک بدنه خودتنظیم گروهی از صرافی 

های ثبت شده به آن ملحق که کلیه صرافیرا اعالم کردند،  2018مارس  2در 
طبق قانون خدمات   FSAخواهند شد. این بدنه در نظر دارد مجوزی از 

 پرداخت بدست آورد. 
های گیری از انتقال سودهای مجرمانه، صرافی عالوه براین، طبق قانون جلو 

کنند را بررسی رمزارز موظف هستند تا هویت مشتریانی که حساب باز می
بق معامالت را نگاه دارند و هنگام مشاهده یک معامله مشکوک، کنند، سوا 

 به مقامات اطالع دهند. 
(، سود حاصل از فروش رمزارز در اصل  NTAبر اساس آژانس ملی مالیات )

طبق قانون مالیات بر درآمد، درآمد متفرقه )و نه سود سرمایه( در نظر گرفته 
ه پرداخت مالیات رمزارز  هایی راجع به نحوسواالت و جواب  NTAاست. شده 

منتشر کرد.   2017دسامبر  1است و آن را به صورت آنالین در گرد آورده 
ته  هنگامی که درآمد مشمول مالیات یک شخص محاسبه و مالیات بس 

 شود، درآمد متفرقه به مبلغ سایر درآمدها اضافه خواهد شد. می
 

منتشر کرد و به   2017مبر دسا 27ای در ( بیانیه AMCMسازمان پولی ماکائو )
های مجازی هشدار داد. صنعت مالی و عمومی درباره خطرات کاالها و توکن

خطرات قابل  این بیانیه اظهار داشت که »هر تجارتی با چنین کاالیی، 
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ای دربردارد و به مواردی همچون پولشویی و تأمین مالی تروریسم مالحظه 
ندگان باید هوشیار ماند. بر اساس  شود و در برابر تمام شرکت کن محدود نمی 

های مشابه توسط مقامات چینی در مورد این بیانیه، به دنبال ممنوعیت 
مؤسسات پرداختی در  ای را برای بانک واطالعیه  AMCMعرضه اولیه سکه، 

ماکائو صادر کرد که مستقیمًا یا غیر مسقیم در خدمات مالی مربوطه شرکت  
، 2014ژوئن  17ندهند. پیش از این، در تاریخ نکنند یا این خدمات را ارائه 

AMCM  کوین منتشر کرد.  ای را با هشدار درباره خطرات معامالت بیتبیانیه
ی از کاالی مجازی است که پول قانونی و کوین نوعبر اساس این بیانیه، بیت 
به عموم مردم   AMCMشود. محسوب نمی  AMCMابزار مالی تحت نظارت 
کوین »خطرات قابل  با کاالهای مجازی نظیر بیت  هشدار داد که تجارت

ای دربردارند، که به مواردی همچون پولشویی و تامین مالی مالحظه 
 شوند«. تروریسم نیز محدود نمی 

 

ای صادر  ، بانک نگارای مالزی )بانک مرکزی مالزی( بیانیه 2014ژانویه  2ر د
انونی در نظام مالی این کوین به عنوان پول قداشت »بیت کرد که اظهار می 

گذاری کوین را قانونو بانک مرکزی عملیات بیت  کشور، در نظر گرفته نشده 
رابر خطرات مرتبط با  شود در باست. بنابراین به عموم مردم توصیه می نکرده 

 استفاده از چنین ارزهای دیجیتالی محتاط باشند.« 
سیاست پیشنهاد   ، بانک برای اهداف همفکری عمومی،2017دسامبر  14در 

های ارز دیجتال، به  شده »در مورد فراخوان گزارش تعهدات درمورد صرافی 
د  عنوان مؤسسات گزارش کننده تحت قانون مبارزه با پولشویی، قانون ض 
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  2001های غیرقانونی تامین مالی تروریسم و قانون اقدامات علیه فعالیت 
(AMLAرا، صادر کرد. بر اساس این بیانیه مطبوع ») :اتی 

سیاست پیشنهادی، تعهدات قانونی، الزامات و استانداردهایی را معین  
تعریف  AMLAهای ارز دیجیتال، که طبق اولین برنامه کند که صرافی می

دهی به کار گرفته شوند. این خواهند شد، باید به عنوان مؤسسات گزارش 
رای عموم  شود که برای تهیه اطالعات مربوطه ب تعهدات شفافیتی را شامل می

مردم، به منظور درک بهتر و ارزیابی خطرات مرتبط با استفاده از ارزهای 
به جلوگیری از اند. این شفافیت، همچنین دیجیتال در نظر گرفته شده

های مجرمانه یا غیرقانونی کمک  استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت 
کار را به بانک   خواهد کرد. همچنین یک صرافی ارز دیجیتال باید جزئیات

 اعالم نماید. 
دهی، ممکن است  خودداری از اعالم جزئیات یا عدم رعایت تعهدات گزارش 

ال در جرم اقدامات غیرتوافقی طبق منجر به قرارگیری صرافی ارز دیجیت
AMLA  و همچنین فسخ احتمالی یا عدم پذیرش استفاده از خدمات مالی

 آن، در مالزی شود. 
است که ارزهای دیجیتال در مالزی پولی تأیید شده  در این بیانیه همچنین

گذاری  های دیجیتال توسط بانک قانونقانونی در نظر گرفته نشده و صرافی 
های ارز  مچنین، فراخوان تعهدات گزارش دهی درمورد صرافی اند؛ ه نشده 

ای ندارد. این  دیجیتال بر هیچ شکلی از مجوز یا تأیید توسط بانک اشاره 
وصیه مجدد به عموم مردم برای »ارزیابی محتاطانه در مورد بیانیه با ت

 یابد. خطرات مرتبط با معامالت ارزهای دیجیتال«، ادامه می 
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های ارز دیجیتال برای رعایت مقررات  ولت به صرافی طبق این سیاست، د
مرتبط با »شناسایی و تایید مشتریان و ذینفعان، نظارت مداوم بر معامالت  

دهی معامالت مشکوک و نگه داری ی تحریم، گزارش مشتریان، غربالگر
سوابق«، تعهدات شفافیت و »الزام ارائه داده و آمار به بانک« برای مدیریت  

یی و تأمین مالی تروریسم، نیاز دارد. اظهار نظرهای عمومی خطرات پولشو
شوند؛ هیچ  منقضی می 2018ژانویه  14نویس سیاست تا تاریخ درباره پیش

 ها در نظر گرفته نشده است. نهایی شدن آن  تاریخی برای
است که بانک اعالم کرده  2018عالوه براین، یک گزارش خبری در فوریه 

ومی درباره رمزارزها منتشر کند، و این مقاله نیز نه  قصد دارد یک مقاله مفه
ها را به کلی ممنوع  شناسد و نه آن رمزارزها را به عنوان پول به رسمیت می

س بانک اظهار داشت، »اساسًا، اجازه خواهیم داد رواج دهندگان کند. رئیمی
ت  ها و همچنین افراد پش آن کوین، اتریوم و ریپل(، روش رمزارز )شامل بیت 

توانند به تنهایی درباره  تر شوند. با اینکار، عموم مردم میصحنه شفاف
 گذاری در رمزارزها تصمیم بگیرند.« سرمایه 

ها و  گوید که بانک برای صدور قیمت یک گزارش خبری دیگر می
هایی و همچنین افزایش شناسی استفاده شده برای تعیین چنین قیمت روش 

کند که  د. این گزارش همچنین بیان میشفافیت، به صرافی ها نیاز دار
(، قصد دارد یک چارچوب تبادل رمزارز SCکمیسیون اوراق بهادار مالزی )

د کنند. طی این تصمیم، یک نامه توقف صادر و نظارت بر این بخش را تشدی 
آپ شده در نهم ژانویه، به دلیل عدم پیروی از مقررات  کار به یک استارت 

، این کمیسون 2017شد. قبل از آن در سپتامبر اوراق بهادار کشور صادر 
گذاران نسبت به »ظهور توکن  ای صادر کرد که در آن، به سرمایه بیانیه 
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های تامین سرمایه در مالزی یا هرجای دیگر  دیجیتال مبتنی بر فعالیت 
داد، که ممکن است به عنوان عرضه اولیه سکه، عرضه اولیه توکن، هشدار می

فروش انبوه توکن، معرفی شوند. متعاقبًا در یک پیش فروش توکن یا 
 رئیس کمیسیون اظهار داشت که:  2017سخنرانی در نوامبر  

هایی کنیم که چنین برنامه میما همچنان به بیانیه خودمان ایستادگی 
(ICO به شکل فعلی خود خطرات قابل توجه ،)گذاران ای برای سرمایه ها

گذاران را برای درک کامل  سرمایه قویًا  SCبوجود میآورند. بنابراین، 
کند تا خطرات آن را قبل از تفکیک  تشویق می  ICOهای طرح و برنامه ویژگی 

)سازمان  IOSCOنون بخشی از پولشان بدقت بسنجند. ما همچنین اک
المللی کمیسیوناوراق بهادار( هستیم که قانونگذاران شرکت کننده، در  بین

 ضا هستند. حال بررسی آخرین تحوالت در این ف 
گذاران مالزی به تجارت با رمزارزها  در عین حال، ما به عالقه روزافزون سرمایه 

هایی در  نین فعالیتکنیم. برای تسهیل چهای دیجیتال توجه می و دارایی 
  SCگذار، های حفاظتی مناسب برای سرمایه اندازی آن در مکانبازار ما و راه

ربوط به استفاده کاربردی و مؤثر از  های مدر حال مرور مقررات و راهنمایی 
های دیجیتال در بازار سرمایه، از جمله تجارت بازار ثانویه ارز رمزنگاری دارایی 

 باشد. می شده و دارایی دیجیتال،
هیئت مدیره درآمد داخلی  2018با توجه به رسیدگی مالیاتی، در ژانویه 

ر در انگلیس را ( حساب بانکی یک پلتفرم تجاری رمزارز مستقIRBمالزی )
که آیا  مسدود کرد. این کار ظاهرًا به منظور حسابرسی برای تعیین این

است.  نجام شده کند یا نه، اشرکت قانون مالیات بر درآمد را رعایت می 
برای   AMLAاز  37از این قانون و همچنین بخش   81درخواستی طبق بخش 
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نجام شده است. طبق  ارائه اطالعات در مورد همه مشتریان مالزیایی شرکت ا
»همه معامله گران باید به نگهداری مناسب سوابق  IRBگفته رئیس اجرایی 

از تجارت با   برای اهداف حسابرسی و افشای هر گونه معامالت حاصل
 ، به الزامات مالیاتی مالزی پایبند بمانند. IRBرمزارزها در صورت درخواست 

 

اندازی رمزارز ملی است که اجازه راهجزایر مارشال قوانینی را تصویب کرده 
خودش را برای به کاری گیری آن به عنوان پول قانونی برای شهروندان و  

نامیده شده و به   SOV، یا sovereignد. این ارز دهمشاغل در این جزیره می 
وارض عمومی،  ها، ععنوان پول قانونی در جزایر مارشال برای همه بدهی 

شود. عالوه بر دالر آمریکا، این ارز نیز به  ها و عوارض، به کار گرفته می مالیات
  ICOای نزدیک در در آینده  SOVعنوان پول قانونی در گردش خواهد بود. 

و سپس، برای ساکنین جزایر مارشال ابزاری برای نگهداری، ذخیره و  معرفی
تجار نیز در جزایر مارشال به برنامه  انجام معامله با آن فراهم خواهد شد. 

ها را قادر به دریافت  های کامپیوتری درسترسی خواهند داشت که آن 
 کند. وزیر دارایی، شخص یا یک شرکتی را برای می  SOVها توسط پرداخت 

های خبری به یک شرکت تکنولوژی  منصوب خواهد کرد. گزارش  ICOانجام 
به آن  ICOاحتماال قرارداد برای انجام  کنند که اشاره می Neemaمالی به نام 

 واگذار شده باشد. 
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( اطالعاتی در مورد  FMA، سازمان بازارهای مالی )2017در اکتبر سال 
های ا به عنوان بخشی از راهنمای گزینه هرمزارزها و خطرات مرتبط با آن

رمزارزها برجسته  گذاری منتشر کرد. به ویژه سه نکته زیر را درباره سرمایه 
 کند: می
تواند به سرعت باال و  و قیمتشان می-ها پر خطر و بسیار بی ثباتند آن -

 پایین شود. 
 اند گذاری نشده ها در نیوزلند قانونآن -
کنند،  ها استفاده میشده و مردمی که از آن رمزارزها، تبادالت رمزنگاری  -

 گیرند. اغلب هدف کالهبرداری و شیادی آنالین قرار می
FMA ( همچنین یادداشتی در مورد عرضه اولیه سکهICO  و خدمات رمزارز )

ها( منتشر کرد. این اطالعات به  ها و کارگذاری )از جمله صرافی ها، کیف پول
ی محصوالت و خدمات مالی مربوط  کارکرد چارچوب نظارتی موجود برا 

 کند که: ها، این راهنما بیان میICOشوند. با توجه به می
، بستگی به این دارد که یک »محصول ICOگذاری یک ظیم و قانونمیزان تن 

ای داران جزئی در نیوزلند عرضه شده باشد )یعنی »عرضه مالی« به سرمایه 
آیا یک توکن عرضه شده از که گذاری شده« ارائه شده باشد(. این قانون

، یک محصول مالی است یا خر، و اگر هست، چه نوع  ICOطریق یک 
 بستگی به مشخصات خاص توکن و ذات اقتصادی آن دارد.  محصولی است،

دهد که چگونه یک توکن ممکن است یکی از چهار توضیح می  FMAسپس 
در نظر   2013نوع از محصوالت مالی مقرر در قانون محصول بازارهای مالی 

گذاری گرفته شود )اوراق بهادار قرضه، اوراق بهادار سهام، محصوالت سرمایه 
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اند.  مشتقات آن( و در این صورت، تعهدات صادرکننده کدام  مدیریت شده و 
هایی که محصوالت مالی نیستند، ها و توکنICOشود که همچنین یادآور می 

وزلند هستند؛ برای هنوز هم مشمول قوانین کلی حفاظت از مشتری در نی
مثال، ممنوعیت علیه محصوالت گمراه کنند و فریبنده و کالهبرداری یا  

 نایی. اقدامات ج
کند مشاغل مستقر در  بیان می FMAبا توجه به خدمات رمزارز، راهنمای 

دهند، باید قانون ارائه  نیوزلند که »سرویس مالی« مرتبط به رمزارزها ارائه می 
دهد  را رعایت نمایند. سپس توضیح می  2008دهندگان خدمات مالی 

چگونه انواع مختلف مشاغل، ممکن است به عنوان ارائه دهنده خدمات 
 فته شوند. مالی و تعهدات چنین مشاغلی در نظر گر

( هنوز هیچ راهنما یا حکمی راجع به روش مالیاتی IRDاداره درآمد داخلی )
-2017ومی آن برای سال است. برنامه کاری احکام عمرمزارزها صادر نکرده 

شود. روش مالیاتی رمزارزها به  و مالیات بر درآمد می  GSTشامل  2018
 ام است.  ، در حال انج2018فوریه   9عنوان یک کاال، از تاریخ 

اعالم کرد که مردم باید »با  IRD، 2018بر اساس یک گزارش خبری در ژانویه 
روش یا روشی مشابه با   پول بدست آمده از خرید و فروش رمزارزها به همان

پول بدست آمده از خریدوفروش طال رفتار کنند. یعنی، باید مالیات سودی 
نند، فقط در صورتی که  که به وسیله فروش یک ارز بدست آمده را پرداخت ک

ان ارز با قصد فروش مجدد خریداری شده باشد.« این امر نویسنده را به  
دهد مبالغ بدست  ضیح میکند، که توسمت اطالعات مفیدی هدایت می 

آمده از واگذاری طال، درصورتی که طال برای هدف واگذاری بدست آمده  
 باشد، مشمول درآمد خواهد بود. 
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ی بانک رزرو نیوزلند )بانک مرکزی این کشور(، در عالوه بر این، سخنگو
در یک مقاله خبری خاطر نشان کرد که رمزارزها در بازبینی  2017دسامبر 

های حمایت کننده آن،  سبت به مدل عملیاتی و زیرساختعمده بانک ن
 شوند، که هم اکنون نیز در حال انجام است. وی توضیح داد که: گنجانده می

های نقدی تمرکز  های توزیع و جانشینهای تقاضا، مدل کاین پروژه بر محر 
چین کند. این امر شامل جستجوی ارزهای رمزنگاری شده، تکنولوژی بالکمی

گذاری کوین را قانونشود. بانک رزرو، بیت شده می رکل توزیع و دفت
کوین تحت قانون عادی مربوط  است. با این حال وضعیت قانونی بیتنکرده 

 ا، تعهدات مالیاتی و غیره قرار دارد. به قرارداده
منتشر شده است، که  2017یک نوشته تحلیلی توسط بانک رزرو در نوامبر 

زها، توزیع، سازوکارها و پیامدهای رمزارزها برای تکنولوژی مرتبط با رمزار 
ها را، های پولی و سیاست نظارتی آن های مالی، سیاستمشتریان، سیستم 

 دهد. مورد بحث قرار می
 

هایی درباره ارزهای مجازی منتشر  ( دستورالعمل BSPبانک مرکزی فیلیپین )
ی دارند از آنجایی که  هایی مقرر ماست. به ویژه، چنین دستورالعمل کرده 

اند، ارزهای مجازی توسط بانک مرکزی یا یک کاالی خاص پشتیبانی نشده 
شوند و پول قانونی نیستند. با این حال، از آنجا در هیچ کشوری تضمین نمی

ها و  عنوان مجرایی برای تأمین خدمات مالی خاص )نظیر حواله ها به که آن 
کنند  یی که از چنین خدماتی استفاده میاند، نهادهاها( استفاده شده تراکنش 

نام نویسی کنند و اقدامات کافی برای کاهش و مدیریت   BSPباید در 
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 خطرات مرتبط با چنین ارزهایی را اتخاذ نمایند. عالوه براین، این راهنما
را،  BSPبدون مجوز مناسب از  vcهای قابل اعمال به نهادهایی مجازات 

 کند. معرفی می
 

ای صادر کرد که در آن به مردم  ، بانک مرکزی ساموآ بیانیه 2017ژوئن  12در 
های ارز دیجیتال »بسیار گذاریهشدار داد در برخورد و معامله با سرمایه 

تر نسبت  بخشی از یک هشدار گستردهمحتاط و هوشیار باشند«. به عنوان 
 ها، به مردم توصیه کرد که خطرات و سودهایها و طرحبه برنامه 

گذاری را کامال درک کنند و در صورت عدم اطمینان، با بانک تماس سرمایه 
 بگیرند. 

 هیچ بیانیه دولتی یا اقدامات نظارتی دیگری، تعیین نشده است. 
 

اولیه سکه در سنگاپور به عنوان یک ابزار افزایش  در پی افزایش تعداد عرضه
ای صادر ( بیانیه MASور )، سازمان پولی سانگاپ2017آگوست  1سرمایه، در 

های دیجیتال در سنگاپور، اگر  دهد عرضه یا صدور توکن کرد که توضیح می 
های دیجیتال در تعریف »اوراق بهادار« قانوگذاری شده طبق قوانین توکن 

 MASگذاری خواهد شد. موضع قانون MASار قرار گیرند، توسط اوراق بهاد
مشاهده  MASیه گفت، »بااین حال، گذاری ارزهای مجازی نیست. بیانقانون
 های دیجیتال فراتر از صرفًا یک ارز مجازی است.« است که کارکرد توکن کرده 
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(، به سواالتی DPM)  MASپس از این بیانیه، وزیر و معاون وی، متصدی 
گذاری رمزارزها و درباره قانون 2017اوکتبر  2اعضای پارلمان در نشست 

ICOهای ه ها پاسخ دادند. طبق گفتDPM اگرچه ،MAS   ارزهای مجازی را
ی  های مرتبط با استفاده از ارزهاکند، اما فعالیتگذاری نمی خود قانون

گذاری خواهد کرد  مجازی )نظیر پولشویی و تامین مالی تروریسم( را قانون
در حال کار روی  MASگفت،  DPMقرار دارند.  MASکه تحت حوزه نظارتی 

ها است که خطرات مرتبط با برای پرداخت یک چارچوب نظارتی جدید 
ها، ICOاظهار داشت در مورد  DPMارزهای مجازی را در نظر خواهد داشت. 

MAS است اما بر نظارت روی تحوالت ادامه گذاری خاصی انجام ندادهقانون
 کند. خواهد داد و قوانین هدفمندتر را زمانی که الزم باشد بررسی می 

یک مقاله منتشر   MASی جدید پرداخت، با توجه به چارچوب نظارت
 کند. اینرا پیشنهاد می 2017است که الیحه خدمات پرداخت در نوامبر کرده 

گذاری های پرداخت قانونالیحه پیشنهادی باعث گسترش حوزه فعالیت 
شود. طبق  های دیگر میشده برای دربرگرفتن خدمات ارز دیجیتال، و نوآوری

ی که خدمات ارز مجازی، شامل خرید یا فروش این چارچوب جدید، نهادهای 
 دهند، نیاز به مجوز خواهند داشت.  ارز را انجام می 

 

است که تجارت با رمزارزها را فقط از  لت کره جنوبی قانونی را اجرا کردهدو
  2018ژانویه  30کند که در های بانکی با نام حقیقی مجاز میطریق حساب 

های مربوط به تجارت رمزارز گران رمزارز باید با بانکشود. معاملهشروع می
و امنیت سایبری   گرانها مدیریت معاملهقرارداد داشته باشند. این بانک
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کنند. برای ایجاد  ها را قبل از امضای چنین قراردادهایی بررسی میسیستم
گر  یک سپرده گذاری در کیف پول خود در یک پلتفرم واسطه رمزارز، معامله 

د یک حساب در بانکی داشته باشد که واسطه رمزارز نیز در آنجا حساب  بای
هنگام بازکردن حساب برای  دارد. بانک هویت معامله کننده )مشتری( را

گر، حساب بانکی خود را به  کند و معاملهمعامله و تجارت بررسی می
گر را بررسی و دهد. واسطه نیز هویت معاملهفروشنده و واسطه گزارش می

گران کند. معاملهگر توسط بانک را درخواست میبت حساب معاملهث
توانند یک  کنند اما نمیتوانند از حساب خود برداشت ناشناس رمزارز می 

سپرده جدید ایجاد نمایند. افراد زیر سن قانونی و همچنین افراد خارجی، 
 اند. صرف نظر از محل زندگی خود، از تجارت با رمزارزها منع شده 

قانون گزارش و استفاده از اطالعات معامالت مالی، مؤسسات مالی طبق 
غیرقانونی یا درگیر  موظف به گزارش معامالت مالی هستند که مشکوک، 

باشند. واحد اطالعات مالی کره  پولشویی )با ارائه مدرک قابل قبول( می 
ها برای  هایی درمورد گزارش دهی بانک(، دستورالعمل KFIUجنوبی ) 

ز پولشویی از طریق معامالت رمزارز، صادر کرد. این راهنماها، جلوگیری ا
 ند: کننمونه موقعیت مشکوک را به شکل زیر فهرست می

دالر   9.400میلیون وون )حدود  10گر بیش از زمانی که معامله -
تر در هفته  واریز یا میلیون وون یا بیش 20آمریکا( در روز یا 

 کند. برداشت می
تر در روز، یا هفت بار گر یا تاجر پنج بار یا بیشزمانی که یک معامله  -

 دهد.یا بیشتر در هفته، معامالت مالی )بانکی( انجام می 
 گر یک شرکت یا سازمان است. وقتی معامله -
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گذاری برای حساب صرافی رمزارز  گر سابقه سپرده وقتی معامله -
نداشته باشد، باید وجوه ارسال شده از حساب صرافی رمزارز  

 ت نقدی برداشت شود.صوربه 
زمانی که دالیل معقولی برای این گمان وجود دارد که یک تاجر،   -

معامالت را برای جلوگیری از گزارش  مبلغ پول معامله یا تعداد 
 کند. توسط مؤسسات مالی، تقسیم می

های رمزارز و  دهند که واسطه ها همچنین اجازه میاین قانون و دستورالعمل 
 گران را تأیید نمایند. اطالعات معامله ها، هویت و سایربانک

، رئیس سرویس نظارت مالی کره جنوبی، گفت که دولت  2018فوریه  20در 
ز تجارت رمزارز »عادی« رمزارزها حمایت کرده و مؤسسات مالی را برای ا

 کند. های رمزارز میتسهیل معامالت، تشویق به همکاری با صرافی 
نویس زیر دارایی، درحال تهیه پیشگزارش داده شد که و 2018در مارس 

ها، این است. بنابر گزارش  2018چارچوب مالیات رمزارز تا پایان ژوئن 
خانه درآمد حاصل از رمزارزها را سود سرمایه یا درآمد متفرقه در نظر  وزارت 
 گیرد. می

 

ای (، بیانیه FSC، کمیسیون نظارت بر امور مالی تایوان )2017دسامبر  19در 
گذاری در کاالهای مجازی،  هشدار به عموم مردم درباره خطرات سرمایه  با

تصریح کرد که در تایوان،  FSCکوین، صادر کرد. در این بیانیه، نظیر بیت
کوین »کاالهای مجازی شدیدًا سوداگرانه« در نظر  ارزهای مجازی نظیر بیت 

گیر در عرضه اولیه  های در آیا توکنکه اند. بر اساس این بیانیه، اینگرفته شده
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صورت  سکه طبق قانون بورس و اوراق بهادار، اوراق بهادار هستند یا نه، به 
آوری غیرقانونی سرمایه مطابق با قوانین موردی بررسی خواهد شد و جمع 
 مالی، پیگرد قانونی خواهد داشت. 

رکا مشت FSC، بانک مرکزی تایوان و 2013دسامبر  30پیش از این، در 
کوین صادر طاب به عموم مردم درباره خطرات ذاتی معامله با بیت ای خبیانیه 

کوین یک ارز واقعی نیست  کردند. در این بیانیه، قانونگذاران گفتند که بیت
اما یک »کاال مجازی شدیدًا سوداگرانه« است. به عموم مردم درباره خطرات  

ه شد.  کوین هشدار دادخاص مرتبط با پذیرش، تجارت، یا نگهداری از بیت 
اقدامات نظارتی الزم در زمان مناسب، در   FSCگوید بانک مرکزی و بیانیه می 

کوین توسط مؤسسات مالی را، اتخاذ  مورد تدارک خدمات مرتبط با بیت 
 خواهد کرد. 

منتشر و در پی  2014ژانویه  6ای در اطالعیه  FSC، 2013به دنبال اخطار 
کوین یا تهیه  پذیرش یا تبادل بیت  ی تایوان را، ازها و مؤسسات مال، بانکآن

 های خودپرداز بانک، منع کرد. کوین در دستگاه خدمات مرتبط با بیت
 

صادر کرد که از مؤسسات مالی  2018فوریه  12ای در بانک تایلند بخشنامه 
ای با رمزارزها خودداری نمایند. بانک خواست تا از انجام هر معامله می
وط به معامله رمزارزها با یک شرکت خصوصی  وک، معامالت مرببانک

فوریه   27متوقف کرد. در  2018فوریه  24را، در  TDAXتایلندی، به نام 
2018 ،Krungthai Bank  یک مؤسسه مالی دولتی، معامالت مرتبط با ،

های بانکی متوقف کرد. بر اساس یک را از طریق حساب  TDAXرمزارزها در 
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گذاری جدید، این ممنوعیت ادامه  یک قانونحتی پس از صدور مقاله خبری، 
 خواهد داشت. 

اگرچه دولت انتظار دارد قوانین جدیدی راجع به رمزارزها در آینده  تصویب  
است تا اقدامات موقت برای محافظت از  شود، اما تصمیم گرفته 

ارس  م 13های خبری، در آید. بر اساس گزارش  گذاران رمزارز به عمل سرمایه 
نویش دو حکم سلطنتی را تصویب کرد؛  دولت، اصول پیش ، هیئت 2018

گذاری ارزهای دیجیتال، از جمله رمزارزها، معامالت و عرضه  یکی برای قانون
اوری سود سرمایه  اولیه سکه، و دیگری برای اصالح قانون مالیاتی جمع 

مل تبادل های دیجیتال، شاهای دارایی ها کلیه تراکنش رمزارزها. این حکم 
گرها را، موظف به نام نویسی در  های دیجیتال، کارگزاران و معاملهدارایی 

 کند. های مربوطه می سازمان
 

های خبری گزارش دادند که دولت واناتو به ، تعدادی از رسانه2017در اکتبر 
های اخذ تابعیت واناتو به  مردم اجازه استفاده از رمزارز برای پراخت هزینه 

دهد. با گذاری تابعیت و شهروندی آن را، میمه سرمایه ان بخشی از برناعنو
است و گفت که  این حال، اداره امور شهروندی متعاقبًا این موضوع را رد کرده 

هیچ تأیید قانونی در مورد استفاده از رمزارزها برای این هدف وجود ندارد و 
 ها باید به دالر آمریکا باشند.  پرداخت 

 است. نظارتی دیگری، تعیین نشده  دولتی یا اقدام هیچ بیانیه
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صادر کرد. بر  2017اکتبر  30بانک دولتی ویتنام فرمانی در مورد رمزارزها در 
 های خبری، بانک:اساس گزارش 

کوین و سایر ارزهای مجازی وسیله قانونی است که بیت اصوال مشخص شده
یری و استفاده از ؤثر صدور، بکارگطور مپرداخت نیستند. این امر همچنین به 

کند. کسانی که این فرمان و سایر اصول رمزارزها را غیرقانونی اعالم می
دالر   9000میلیون دانگ )حدود  200قانونی مرتبط را نقض نمایند، تا 

 آمریکا( جریمه خواهند شد. 
اند که دولت در تالش است تا یک ها گزارش کرده همچنین برخی رسانه

اند که رئیس ها اعالم کرده ارزهای ایجاد کند. آنقانونی برای رمزچارچوب 
( اظهار دارد که در مواجهه با رمزارز به عنوان یک SBVبانک دولتی ویتنام )

با وزارت دادگستری برای مطالعه چارچوب   SBV گذاری،دارایی سرمایه 
 کند. کوین، همکاری میقانونی به منظور مدیریت بیت

 
 

                      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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