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 ؛ فرصت ها، چالش ها و استراتژی هایاتینظام مالو  ارزهای دیجیتال

 

 n.amirshekari@mbri.ac.ir، ی و بانک یپژوهشکده پول یکالکترون یبانکدارمدیر گروه ، نیما امیرشکاری

 ,z.latifi@mbri.ac.ir پژوهشگر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی ، زهرا لطیفی

 رسی(چکیده )فا

، پیشرفته کشورهای از بسیاری دراکنون اما . وجود نداشت ارزهامربوط به رمز ین، در اکثر کشورها قوان۷۱۰۲از سال  یشپ

قوانین مالیاتی درآمد یا سود )به بنابراین مشمول محسوب شده و به عنوان رویدادهای مالیاتی  ارزها رمزمبادالت و  ماینینگ

 و دالیل ۷۱۰۲ سال در بار اولین برای( IRS) متحده ایاالت داخلی درآمد خدمات زمانشود. سامیعنوان سود سرمایه( 

 شده رمزنگاری ارزهای آمریکا، مالیات بر اساس قوانین اداره .کرد تشریح را شده رمزنگاری ارزهای بر مالیات وضع چگونگی

سایر کشورهای پیشرفته نیز بر  .داندمی الیاتم مشمول را ارزها این استخراج و تجارت فروش، خرید، محسوب شده و دارایی

 یارزها یگرو د ینکو یت. بشودیمحسوب م یهرمز ارز سرما یادر استرالروی قوانین مالیاتی رمزارزها اقداماتی را انجام داده اند. 

در رابطه با  ینکو یتشده است. عرضه ب یرفتهپرداخت پذ یستمبعنوان ابزار و س یاشده از طرف دولت استرال یرمزنگار

درآمد حاصل از آن  رباشد، ه ینکو یتب ینینگدر تجارت ما یشود. اگر فرد یبر درآمد م یاتشامل مال یشخص یتراکنشها

یک سردرگمی در مالیات و رمز ارزها وجود دارد و قوانین در حال حاضر  لحاظ خواهد شد.، یبعنوان درآمد قابل حسابرس

فقدان  دلیل بهموضوع  ینکننده است. ا یجگو تازه واردان  مبهم و برای کارشناسانرمزارزها همچنان مربوط به  یاتیمال

به طور مداوم و  است مشخصنادر حوزه رمز ارزها  یاتیچشم انداز مال هنوز رگوالتورها است. یاز سو دستورالعملو  ییراهنما

 کند. یم ییرتغ

های ها و چالشرمزارز ها به بررسی فرصت حوزه در جهان سطح در اتخاذ شده رویکردهای مقاله برآنیم تا با استخراج در این

فرارهای مالیاتی از طریق آنها پرداخته و به راههای مالیات و  پرداخت جهت آنها رمزارزها در نظام مالیاتی مانند پتانسیل

 گرفتن نظر در ن باهای کشور دست یافته و در پایامتناسب با زیرساخت ،ممکن رویکرد بهترین شناسایی جهت بینشی

با استفاده از قراردادهای مدلی ، تروریسم مالی تامینو  پولشویی قوانینیبری، سا یتامن کاربران، واقعی هویت مانند هاییچالش

 .رائه نماییمبا رمز ارزها اهوشمند برای پرداخت مالیات 

 

 ند، قرارداد هوشممالیات، کریپتوکارنسیچین، ، بالکرمز ارزواژگان کلیدی: 
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 مقدمه:

دالر  یلیاردم ۷۲۲حدود به سال کل بازار  یاندالر شروع شد و تا پا یلیاردم ۰۱رمزارزها در امریکا از کل بازار  ۷۱۰۲در سال 

در حال حاضر، با  [.۰]شدسهم بازار را شامل می درصد ۰۲ یبا، تقراتریومدرصد سهم بازار و  ۲۱حدود  یدارا ینکو یتب رسید.

 رمز ارز پول است؟ یا یاسؤال ماندگار همچنان ادامه دارد: آ هستند امارشد  در حال همچنان ی، رمزارزهاعموم هعالقتوجه به 

 و آن ده وجود داردعامل بازدارن یکاما  ،دارندپول  یرا برا یطتمام شرا یرمزنگار یکه ارزها یحال در ؟ییدارااوراق بهادار یا 

مختلف  یمتفاوت نسبت به رمزارزها در کشورها یها گذارییاستو س یکردهابر روعالوه بسیار باالی رمزارزهاست.  نوسان

 است. مختلف متفاوت  یدر کشورها یزن یجاصطالحات را

کشورها  یبرخ یاتیمال یکرددارند. رو یمختلف، نگاه متفاوت یکشورها یزنرمز ارزها به  یاتیمال یکرددر خصوص رواز طرفی 

 ;یانبا توجه به درآمد و ز یاتدانمارک: مال ی؛ارز خارج یکبه عنوان  یات: مالیساز:  سوئنسبت به ارزرمزها عبارت است 

 به عنوان درآمد یات: مالیااسپان  ی؛مال ییبه عنوان دارا یاتبه عنوان درآمد؛ بلغارستان: مال یات: مالینآرژانت

 : قرار داد مورد بررسیتوان کلی می منظر از سهو ارزرمزها را  یاتمال

نظیر افراد  ی که به نحوی در حوزه ارز رمزها فعال هستندافرادو ارزرمزها گذارن  یهبا سرما یاتیمال ینحوه برخورد سازمان (۰

   خرید و فروش و غیرهسرمایه گذاری، ینینگ، ماحوزه  در فعال

  با رمز ارزها یاتپرداخت مال (۷

 با استفاده از رمز ارزها یاتیفرار مال (۳

 گیرد.نیز مورد بررسی قرار می قرارداد های هوشمند  با استفاده از مبادالت رمز ارزها اخذ مالیات در در این مقاله 

 

 شوند:بدین ترتیب تعریف میتحقیق  تسواال

چگونه باید در حوزه ارز رمزها فعال هستند  یکه به نحو یگذارن ارزرمزها و افراد یهبا سرما یاتی( نحوه برخورد سازمان مال۰

 باشد؟

   یست؟با  از رمز ارزها چ یاتپرداخت مال یچالش ها( ۷

 با استفاده از رمز ارزها چگونه است؟ یاتیاز فرار مال یریجلوگ یراه ها( ۳

 توان از قراردادهای هوشمند در پرداخت مالیات استفاده کرد؟( چگونه می۲

  

و زیرساخت های  ایت با توجه به هر سه منظردر نه در این خصوص تجربه کشورهای دیگر در این زمینه را بررسی کرده و

 شود. در ابتدا الزم است مالیات و رمز ارزها بررسی اما  شود.در این خصوص ارائه میکشور پیشنهاداتی 
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 مالیات:

درآمدهای مالیاتی دولت یکی از عوامل ایجاد سالمت اقتصادی جامعه می باشد. در بیشتر کشورهای توسعه یافته، درآمدهای 

لیاتی سهم مهمی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهند، اما در اغلب کشورهای در حال توسعه، به دالیل مختلف سهم ما

 . درآمدهای مالیاتی ناچیز است

که ناظر بر تأمین مالی  ،در ادبیات اقتصادی سه هدف کلی برای وضع مالیات ذکر شده است؛ اهـداف بودجـه ای وضـع مالیات

که ناظر بر تثبیت نوسانهای اقتصادی در  یا ابزار مدیریت اقتصادی طریق مالیات ها است. اهداف اقتصادیبودجه دولت از 

شرایط رکودی و تورمی و تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصادی از طریق سیاستهای مالیاتی است و سرانجام اهداف 

  کاهش شکاف طبقـاتی از طریـق ابزارهـای مالیـاتی مـی باشـد. در جامعه وو ثروت اجتماعی که نـاظر بـر بـاز توزیـع درآمد 

هـای وصـول مالیـات، عـدالت مالیـاتی و تقویـت مـدیریت ز اهداف اساسی تحول نظام مالیاتی ، ایجاد درآمد، کاهش هزینها

دهند که اغلب مـستلزم مالیـاتی اسـت کـه چهـار هـدف اصـلی از اصـالحات مالیـاتی در کشورهای مختلف را تشکیل می 

سـاده کـردن روش تعیـین و تـشخیص منابع مالیاتی است. با توجه به این اهداف، اصالح جدی نظام مالیاتی در ایران اسالمی 

 .[ ۷۱]نیز مـورد عنایت متولیان امور قرار گرفته و مورد توجه جدی دولتمردان اقتصادی کشور است

 

 :شوندیم یمتقس یرزبه دو دسته  یراندر ا یاتانواع مال

 بر درآمد یاتمال -۷ت بر ارث و ایی مانند مالیبر دارا یاتمال -۰شود. به دو دسته تقسیم میکه خود یم مستق یها یات( مالالف

است  یاتیمالی )بر درآمد اتفاق یاتمال، بر درآمد مشاغل یاتمال، بر درآمد حقوق یاتمالی، بر درآمد کشاورز یاتمالکه شامل 

به عنوان  یاو  یمعامالت محابات یقاز طر یابه صورت بالعوض و  یحقوق یا یقیکه شخص حق یرنقدیغ یاو  یرآمد نقدکه از د

بر درآمد اشخاص  یاتمالو  بر درآمد امالک یاتمال(، شود. یم یافتدر یدنما یم یلتحص یلقب یناز ا یگرهر عنوان د یا یزهجا

 باشد.ی میحقوق

 بر ارزش افزوده. یاتبر مصرف و مال یاتمال ی،حقوق و عوارض گمرک امل: یرمستقیم شغ یها یات( مالب

 توان به این نتیجه رسید که در این میان مالیات بر سرمایه در کشور ما تعریف نشده است.از دسته بندی فوق می

محور گسترش  که که شامل شش محور است است و مقررات  ینقوان یبازنگر یرانا یاتیتحول نظام مال یمحور اصلسومین 

 گیرد. مورد بررسی قرار میبه موضوع مقاله مرتبط است و  پایه های مالیاتی ) ایجاد منابع جدید( 

 

 فرار مالیاتی:

قبل از پرداختن به ادبیات نظری شود. و بطور خاص رمز ارزها بررسی میفرار مالیاتی ناشی از اقتصاد غیررسمی  در این مقاله

است. اجتناب و  2یو فرار مالیات 1نکته مهم را یادآور شد و آن هم تفاوت بین دو پدیده اجتناب مالیاتیفرار مالیاتی باید یک 

فرار مالیاتی، هر دو منجر به کاهش درآمد مالیاتی می شوند؛ ولی از لحاظ مفهومی، دو پدیدة کامالً جدا از هم هستند. به دلیل 

                                                 
1 Tax Avoidance 
2 Tax Evasion  
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استحصال  وع اتفاق می افتد و بنابراین، نتیجه گیری های نادرستیمشکل بودن شناسایی این دو از هم، گاهی خلط موض

 .[۷۲]گرددمی

شود. با توجه به اینکه هنوز در کشور قوانین مشخصی برای ارزهای دیجیتال و در این مقاله به هر دو موضوع پرداخته می

 قابل اجرا است.مالیات نوجود ندارد. اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی هر دو از طریق رمز ارزها 

ها متفاوت است. در در اینگونه پول KYCهای فرار مالیاتی استفاده از ارزهای مجازی است. به دلیل اینکه اصول یکی از راه

 های بعدی در این مورد توضیح داده شده است.بخش

 

 پولشویی:

ع عمل یا اقدام برای مخفی کردن یا تغییر ، پولشویی، عبارت است از هر نو 3المللی پلیس کیفری بر اساس تعریف سازمان بین

 (1317)رهبر، . هویت عواید نامشروع، به طوری که وانمود شود این عواید از منابع و فعالیتهای قانونی سرچشمه گرفته است

قال : تبـدیل یـا انتعبارت است از  ، پدیده پول شوییر اروپا به تصویب رسیدد ۰۲۲۱مارس  ی که دربـر اسـاس دستورالعمل

 [۷د. ]جرایمی سر و کار دار یا کمک به شخصی که بـا چنـینو یک دارایی، با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن 

شود یکی از نگرانی ها از رواج رمز ارزها پدیده پولشویی همانطور که در بخش ارزهای دیجیتال بطور مفصل توضیح داده می

 .گردداست که منجر به فرار مالیاتی نیز می

 

 پول مجازی:

توان آنرا به پول مجازی و پول غیر مجازی پول نوعی دارایی محسوب شده که در یک نوع طبقه بندی از لحاظ فیریکی می

 شود:تقسیم کرد. پول مجازی از منظر نهاد منتشر کننده به دو نوع تقسیم می

 پول مجازی متمرکز یا منتشر شده توسط بانک مرکزی  -۱

کشور در حال  ۲۰ توسعه یافته وکشور  ۷۷شامل  یبانک مرکز ۳۳که از  نظرسنجی یک  (BIS) الملل ینب یهبانک تسو 

را از سال  CBDC)) پول دیجیتال بانک مرکزی یاعالم کرده اند که مطالعه روکشورها درصد  ۲۱ که انجام داد،  توسعه.

 [۳] کرده اند. آغاز ۷۱۰۲

 

 شود. می ارگان خاصی نیست و با اجماع اعضا شبکه مدیریت هیچپول مجازی غیر متمرکز که تحت نظر   -۷

 شود.پول مجازی همچنین از لحاظ قابلیت دسترسی نیز به دو توع دسترسی محلی و دسترسی بین الملل تقسیم می

است که اشاره به  Cryptographyمخفف  Crypto) است Cryptocurrencyکه معادل کلمه  یهارز رمزپا یارمز ارز 

محسوب  ییدارا یرمز ارز نوع است. یجیتالارز د یرمجموعهو ز یپول مجاز ینوع ارزها دارد(، نوع یندر ا یه از رمزنگاراستفاد

                                                 
3  Icpo Interpol 
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 یتاز امن شود،یو تبادل م یرهشده ذخ یبه صورت رمزنگار ینکها یلنوع ارز به دل ین. اشودیتبادالت استفاده م یشده و برا

انجام  یاواسطه یچخاص و بدون دخالت ه یو پروتکل ها یتمالگور یسر یکبر اساس برخوردار است. تبادل رمز ارز  ییباال

و دفتر کل  ینحوزه مختلف است. رمز ارزها از بالک چ یناز علوم چند یبیو ترک یاضیبر اساس علم ر ی. علم رمزنگارگیردیم

شبکه و اجماع بر عهده تک تک گره ها در  متمرکز است و حفاظت از یرغ یفناور یک یفناور ین. اکندیاستفاده م یرمتمرکزغ

اعضاء شبکه بزرگ  یتتوسط اکثر یزو مقررات ن ین. قوانباشدیم یخصوص کچینشده در بال ییدکاربران تا یاو  یعموم ینبالکچ

د کند و وسعت شبکه به اندازه تعدا یشبکه را کنترل نم یها یتقدرت متمرکز فعال یکبدان معنا است که  ینشود. ا یوضع م

 یبود که از تکنولوژ ینکو یتآورد، ب دبه وجو یدر صنعت پول مجاز یرمز ارز که انقالب بزرگ ینگره ها و کاربران آن است. اول

 یجیتالد ی، ارزها۷۱۰۲شد اما در چند سال گذشته بخصوص بعد از سال  یمعرف ۷۱۱۲کرد و در سال  یاستفاده م ینبالکچ

 ضه شده اند.و عر یبالغ بر چند هزار، معرف یادیز

 

 

 : در حوزه ارز رمزها فعال هستند یکه به نحو یگذارن ارزرمزها و افراد یهبا سرما یاتی( نحوه برخورد سازمان مال۱ 

 آمریکا: 

کشور عمل  یارز سنت یوهشده است که به همان ش یفاز ارزش تعر یجیتالید یندهنما یک یبه طور کل ی،ارز مجازدر آمریکا 

تواند  یم یمجاز یمعامالت در ارزها یابیرد دارد و  شبه ناشناس یجنبه به طور ذات ارزهای دیجیتال یک کند. از آنجا که یم

 را داشته باشند.  IRSاز  یات خوددرآمد مشمول مال کردن دهندگان ممکن است وسوسه پنهان یاتاز مال ی، برخ باشددشوار 

 یهدر اطالع IRSدیگر، مشمول مالیات هستند.  ییالت در هر دارا، همانند معام یمجاز ی، معامالت ارزهاآمریکا طبق قانون

IRS 2014-21 سال  یاتیسازمان مال یاستس یانیهب ارائه کرده است. یجیتالدهندگان پول د یاتاستفاده مال یبرا ییراهنما

(  IRSمتحده ) یاالتا یکرده است. سازمان خدمات درآمد داخل یبندطبقه ییدارا یکرا به عنوان  یجیتالد ی، ارزها ۷۱۰۲

اداره  ینکرد. بر اساس قوان یحشده را  تشر یرمزنگار یبر ارزها یاتوضع مال یو چگونگ یلدال ۷۱۰۲بار در سال  یناول یبرا

 یاتارزها را مشمول مال ینفروش، تجارت و استخراج ا ید،محسوب شده و خر ییشده دارا یرمزنگار ی، ارزها یکاآمر لیاتما

تبادل از نوع   یک( به عنوان Ripple) یپلر یا( Ethereum)یوممانند اتر یجیتالد یارزها یگربا د کوینیته بمبادل .داندیم

دیگر، مشمول مالیات  داراییهمانند معامالت در هر  ی،مجاز هایمعامالت ارزشود. بنابراین ینم یدسته بند یاتمال ۰۱۰۳

 [۲] ارائه کرده است. یجیتالپول د دهندگان یاتاستفاده مال یبراراهنمایی  IRS 2014-21 یهدر اطالع IRSهستند. 

 IRS کند. از طرفی میفراهم  یاتیاظهارنامه مال یهامبادله را در فرم یاتجزئ امکان ارائه یتثبت کامل فعال جهت اطمینان از

شویی و تأمین مالی جمله پولوظیفه مبارزه با جرائم اقتصادی از که( FinCEN)آمریکا 4«مبارزه با جرائم اقتصادی»ازمان س

در بیانیه خود در سال  ،یژهو نامهینآئو با تعریف  حساب آوردهپول به یعنوان نوعرا به یجیتالید یارزهانیز  تروریسم را دارد،

 موظفرا تبادل ارزهای دیجیتالی و  ، توزیعتحصیلدر  مشغول هایها و سازمانافراد، شرکت مکه تما ه است، اعالم نمود۷۱۰۳

 [ ۲]  .کرده استشویی و سازوکارهای ضد پول  kyc هایسیاستبه اجرای 
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موجب شد که  ینگزارش دادند. ا IRSرا به  بیتکوین خودنفر در هر سال معامالت  ۲۱۱، کمتر از ۷۱۰۲تا  ۷۱۰۳ز سال ا

IRS  یاتی رمز دو طرفه، قانون عدالت مال هیحال ، یک۷۱۰۲در سپتامبر دارایی طبقه بندی کند. از طرفی به عنوان  رمزارزها را

 به کنگره ارائه شد.دالر  ۳۱۱ یرزتراکنش های  یبرا یاتیمال یتمعاف یجادا ی، براارزها

دهد بر منتشر شده است. این جدول نشان می 5از یک نظرسنجی استخراج شده است که توسط فوربس شماره یکجدول 

 هستند.دبه معامله در این زمینه عالقه مننیز نیست و افراد میانسال   zنسل خالف باور عموم سن خریداران ارزهای دیجیتال 

[۳] 

 

 منبع: فوربس   ۰جدول شماره 

 

 

نگه داشته  سال یکاز  یشاگر ب و در درآمد کوتاه مدت ،شته باشندسال نگه دا یککمتر از  یرا برادر امریکا اگر افراد رمزارزها 

کوتاه مدت و  یمال یها یاتشد، مال یبتصو یراکه اخ ۷۱۰۱ یاتطبق قانون مال شود.می در درآمد بلند مدت محاسبه ،باشند

 .است جدول شماره دودرازمدت به شرح 
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 IRSمنبع: سایت   جدول شماره دو

 

 : ینکه در امریکا رمز ارزها را در کالس دارایی طبقه بندی کرده اندا یلدل

 یمن،، اها فوریبا رمزارزها پرداخت کنند، یلا تسهتوانند انواع معامالت ر یم رمزارزها: آنها یو اقتصاد یاسیمشخصات س . ۰

 . شود یم انجام در سراسر جهان ینهبدون هز یباتقر شفاف و

 ۷از  یشب ۷۱۰۳در سه ماهه دوم سال  یجیتالد یارزها یروزانه براتجمیعی معامالت  حجم: آنها یگذار یهسرما یت. قابل۷

 ۷۱۰۳دالر در روز از سه ماهه اول سال  یلیاردم یک حدودبه طور متوسط  ینکو یتدالر بود. حجم معامالت مبادالت ب یلیاردم

است  یتواقع ینرغم ا یعل ینهابود. همه ا  REIT ETF (VNQ) ( و سه برابرGLD) ETF طال  ینگینقد یبیتقر یزانبه م

 .دشونیم نگهداری از بیتکوین یشترب یابه طور قابل مالحظه VNQو  GLDکه 
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شود.  یشتربه آن در سراسر جهان، با گذشت زمان ب یدسترسسهولت با توجه به  نگهداری رمزارزها که  شود یم ینیب پیش

 دارند. یشرکت عموم یکسهام  نسبت به رمز ارزها، خرید یبرا یشتریب یلمردم تما یشترگران معتقدند که ب یلاز تحل یبعض

 

به زارزها مرنسبت به  کاربران  ذهنیتبرخوردارند. باالیی  یها یتاز جذاب  رمزارزها اثبات شده است که: یسکبرآورد ر .۳

 .شوندیم یتهدابیشتر به سمت ارزرمزها  بازده مردم با انتظارات و است ییدارا یکعنوان 

 

 (FinCEN6) یمال یمجرااجرا شبکه 

و  یشگیریپ یها تیاسمتحده است که س یاالتا یوزارت خزانه دار یک دپارتمان از( FinCEN) یمال یمجرا شبکه اجرا

 ییو شناسا یریجلوگ یبرا مالی جامعه با با مشارکتآژانس اهداف خود را  این کند.یرا نظارت و اجرا م ییپولشو ییشناسا

و  یاطالعات یبانیپشت ، قانون یاجرا یسازمان ها یانبا به حداکثر رساندن اشتراک اطالعات در مو کند دنبال می ییپولشو

 هدد یمنتشر کرد که نشان م بیانیه عمومی یک FinCEN، 2111 یهفور درکند. یمقانون فراهم  یاجرا یرا برا یلیتحل

 اعمال کند.  ها نیز ICO7 یخود را برا ینآژانس قصد دارد قوان

 

 کانادا: 

اما یی در برداشت اه یهتوص بیانیه ینارائه کرد. ا رمزارزها یاترا درباره مال یا یانیه( بCRA، اداره درآمد کانادا )۷۱۰۳در سال 

 متحده است،  یاالتا یسازمان خدمات درآمد داخل بیانیه به یهشب یاربس CRA بیانیه  معرفی نکرد. یقچارچوب دق یک

 

 یم، که شامل اصالحات مربوط به درآمد حاصل از جراBill C-31 ا، فرماندار کل کانادا موافقت نامه خود را ب۷۱۰۲در ژوئن 

کسب و "را  یمجاز یارزها یی،به منظور مقاصد ضد پولشو یداست، ارائه داد. قانون جد یسمترور یمال ینو قانون تأم ییپولشو

 [۲] است. یربناییهنوز در انتظار صدور مقررات ز آن قانونو  داند یم 8"یخدمات پولکارهای 

 یاز سو یو رهبر ییهنماکمبود را یلموضوع به دل ینکننده است. ا یجگ مربوط به رمزارزها همچنان یاتیمال ینقوان

 کند.  یم ییردر حوزه رمز ارزها نامشخص است و به طور مداوم تغ یاتیرگوالتورها است. هنوز چشم انداز مال

استخراج کسب و کار شخصی دارند  که یگریشخص د ین مانند هر استخراج شوند. بنابراکه  بیتکوینمانند  یمعمول رمزارزهای

 را گزارش کنند. درآمد خود  یدبا نیز کنندگان

بر اساس  رمزارزها، یها یگذار یهبر درآمد سرما یاتو مال یهبر درآمد حاصل از سرما یات، مالمتحده یاالتا نیز مانند کانادا رد

 یارزش اصل یا ینههز یاست که مبنا ی، ضرور یاتیتعهد مال دقیق محاسبه یبرا شود.میو استفاده آنها اعمال  یدنحوه خر
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برای  باالیی بسیار یسکر و یستمشخص ن یشههم ارزش واقعیها،  ارز رمزنوسان  پر یت. با توجه به ماهنیمرا بدا ییدارا

 . دارد تخمین نادرست ارزش رمز ارزها توسط مالیات دهندگان وجود

 یاالتد. در انشو یمحاکمه م افرادمجازات،  یها یهاست و به تناسب آرا یاتیفرار مال مانند نیزبر درآمد  یاتگزارش مال عدم

محکوم  یاتبه فرار از پرداخت مال حالت، یندر بدترکنند، کسانی که ارزهای دیجیتال را در گزارش مالیاتی لحاظ نمیمتحده 

 [۱]است.  یدالر ۷۲۱.۱۱۱ یمهزندان و  جر پنج سال شامل هک شوندمی

 یدخر یبرابیتکوین خدمات، مانند استفاده از  یاکاالها  یپرداخت برا ،پول نقد رمز ارزها باعبارتند از: مبادله  یاتیمعامالت مال

    یگر، استخراج رمزارز دزارز رم یک اب رمزارز یکمبادله ، فنجان قهوه یک

 یات،معاف از مال یریهخموسسات  به رمزارز یاهدا ،با پول نقد رمزارز ید: خریستندن یاتمالشامل  IRSبر اساس  یرز موارد

 پول یفک ینب ارزانتقال رمز و شخص ثالث کی ازارز رمز یههد دریافت

 رمزارزهنگام پرداخت  افراد استاندارد، یاتیمال ینتوجه به قوان با مشکل است. یپرداخت مالیات کم برای تعیین میزان سود

 یمترا با ق بیت کوین فرد،عنوان مثال، اگر  به فروشند، بدانند. یرا که م رمزارزی یهپا یمتق یدپول نقد مانند دالر، با یبرا

بر درآمد  یاتبر درآمد سرانه کوتاه مدت )معادل مال یاتمال ،دالر فروخت ۱۱۱۱کرد و سه ماه بعد از آن  یداریدالر خر ۳۱۱۱

 یاتشود، مال جامدو ساله ان یدوره زمان یک یدر ط ی. اگر تجارت مشابهرا باید پرداخت کند یدالر ۷۱۱۱نفر( را به مبلغ  یک

 ۰۲الی  ۰۱ محدوده درآمدی است که در یافراد برای عدد ینشود. ا یمقررات مالیاتی اعمال م یمبنابر  یاتدرازمدت مال

 برای و درصد هستند این رقم پانزده درصد است۳۲الی  ۷۲که در محدوده درآمد  یکسان رایب وصفر است هستند درصد 

 .می باشددرصد  ۷۱، باالتر هستند یکه در رده ها یکسان

داستان متفاوت است. از  یکتوسط کسانی که آنها را استخراج کرده اند متفاوت از مبادله کنندگان است و رمزارزها فروش 

( "9اثبات کار"در واقع با اصطالح  توانند به عنوان کار ) یهستند که فقط م استخراج یها یکه آنها در معرض ورود ییآنجا

کسر و پس از  یدآ یدرآمد کسب و کار به حساب م عنوانبه  ،هرمزارزهای استخراج شدشناخته شوند، سود حاصل از فروش 

 [. ۲]شود یو برق پرداخت م یوتراستخراج ، مانند سخت افزار کامپ یاتعملی ها ینههز

 

 برزیل:

م نوع ارز و عد یناز ا یرا درباره خطرات ناش یا یانیهب یلبرز یبانک مرکز اما .ندشده امقررات ن یمهنوز تنظ یل رمزارهادر برز

تجارت  یمجاز یارزها با که ییکه شرکت هااخطار داده اند  یپول . مقاماتاعالم کرده است یبانک مرکز یآن از سو یناناطم

 . گیرندمرکزی قرار نمی بانک مجوز یاتحت کنترل، تحت نظارت و  باید بدانند که اینگونه ارزها کنند یم

شماره  یاستگذاریس یانیه( بBanco Central do Brasil ،BACEN) یلبرز ی، بانک مرکز۷۱۰۲ یهفور ۰۲ یخدر تار

 ینهدف ا .صادر کرد "رمز شده یارزها" یا "یمجاز یارزها"معامالت انجام شده با  یدرا درباره خطرات مربوط به خر 25.316

( moeda eletrônica) یکبا پول الکترون یدنبااین بود که اینگونه ارزها  یمجاز یارزهاابعاد روشن ساختن  وه برعال یانیه،ب

 .[ ۰۱] شده، اشتباه شود یفو مقررات آن تعر ۷۱۰۳اکتبر   ۲یخ در تار 12.165که در قانون شماره 
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  د.شو یطبقه بند یمال یهایید به عنوان دارانتوانینم رمز ارزهاصادر کرد که  یا یانیهب یلاوراق بهادار برز یسیونکم یرااخ

تحت نظارت بانک  را یمجاز یدر نظر دارد ارزها که است، یلبرز یندگاننما مجلس در یدر حال بررس یقانون یحهال یک

 [. ۰۰]قرار دهد یلبرز یمرکز

 

 استرالیا:

خود  تحقیقاتسنا  یتۀمورد توجه قرار گرفته اند. کم یادر استرال یردر چند سال اخ یجیتالد یمقررات ارزها یمتنظ یروش ها

 یها یدگاهموجود و د یناز قوان ینظرسنج یک ه است. این تحقیق با ارائهکرد یلتکم ،۷۱۰۲موضوع در سال  ینرا در مورد ا

. در آن زمان، اداره یجیتال انجام شده استد یاز ظهور ارزها یناش یها و فرصت ها یسکمربوطه، با توجه به ر یآژانس ها

به اجرا گذاشته بود و  یجیتالد یها یاتخت مالمختلف پردا هایرا در رابطه با جنبه  یحکم عموم ینقبال چند یااسترال یاتمال

. یردگ یبر درآمد صورت م یاتکه به منظور پرداخت مال باشد یبیبه همان ترت یدارزها با ینمعتقد بود که معامالت مربوط به ا

 یاتاز اثر مال یریجلوگ یکاالها و خدمات پس از آن برا یاتیمال ینمجلس سنا، مقررات در قوان یتهکم یها یهبا توجه به توص

 یاتحظات مالبه مال ینهمچن ATO10 اداره مالیات استرالیا یابی. ارزاست اصالح شدهیجیتال دوگانه در رابطه با معامالت ارز د

 اشاره دارد. یجیتالد یاز استفاده از ارزها یناش یاتیمال یامدهایبر درآمد سرانه و پ

 AML) یسمو مبارزه با ترور ییمبارزه با پولشو ینتحت قوان جیتالید یابیارزشکرد که  یشنهادپ ینمجلس سنا همچن کمیته

 CTF/در حال  هاسازمان ینکه ا یمعن ینبه ا ید،رس یببه تصو 2117قانون پس از آن در سال  یندر ا ییرات( ارائه شوند. تغ

ق خاص و گزارش حفظ سواب ،AML / CTFبرنامه  یمقررات مربوطه، اجرا یمتنظ نبه ثبت نام در سازماملزم حاضر 

 .[۰۷]هستند معامالت مشکوک

اوراق بهادار و  یسیونپرداخت بود. کم یستمو محافظت از مصرف کنندگان س یمقررات مالیته، گزارش کم یها ینهزم از دیگر

ه های الزم را ارای ییراهنما یجیتالید یدر ارزها یگذار یهخود در خصوص خطرات سرما یتدر وب سا یااسترال یگذار یهسرما

تحت   یرانشده اند، ز یمتنظ یبه طور کل هنوز ها یگذار یهسرما ینا قوانین و مقررات است که ینا بیانگر توصیه ها. کرده است

 یاتاز شکا یادیکه شمار ز ه استگزارش داد یااز مصرف کننده استرالآژانس حمایت  .یستندن یمربوط به محصوالت مال ینقوان

 .[ ۰۳] است رمز ارزها یها یکالهبردارشامل  ۷۱۰۲مصرف کننده در سال 

 یاشده از طرف دولت استرال یرمزنگار یارزها یگرو د ینکو یت. بشودیمحسوب م یهسرما ،رمز ارز یادر استرالاما بطور کلی 

بر درآمد  یاتشامل مال یشخص یدر رابطه با تراکنشها ینکو یتشده اند. عرضه ب یرفتهپرداخت پذ یستمبعنوان ابزار و س

لحاظ خواهد شد.  یباشد، هر درآمد حاصل از آن بعنوان درآمد قابل حسابرس وینک یتب ینینگدر تجارت ما یشود. اگر فردیم

قبال کاربران در استرالیا . یداعمال نما شده نیز رمزنگاری یرا بر ارزها یاتف یبر ارزها یاتمال ینقصد دارد قوان یادولت استرال

اما قوانین مالیاتی  کردند. یپرداخت م یاتمال، خدمات یاکاال  یافتجهت در یکبارشده و  یرمزنگار ارز یدخر یبرا ، یکباردوبار

 رمز ارزها در حال اصالح است

 

 :استونی
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در  ی. استونشوندیبر درآمد م یاتها شامل مالبICOاز  یناش یدرآمدها یاو  کوینیتو فروش ب یداز خر یسود ناش یاستون در

اعمال گردد. اما از آن زمان تاکنون با توجه به نقاط  کوینیتبر ارزش افزوده بر بازار ب یاتمال یدد که بااعالم کر ۷۱۰۲سال 

بنام  یدولت ینکو ینبر اول یمبن ییاتخاذ کرده است و زمزمه ها یمعتدل تر یها یاستس ،تصاداق یندهآن در آ ییمثبت و کارا

ESTCOIN نشده است. یلمطرح شده که هنوز عم یتوسط دولت استون    

 

 فرانسه: 

بر  یاتمحدود را در رابطه با پرداخت مال یها ییراهنما یبرخ ی. مقامات فرانسویستنددر فرانسه عمدتا تحت کنترل ن رمزارها

باشد و ارزش آنها  یم یاتمالشامل هر گونه سود حاصل از فروش آنها  اعالم شده، صادر کرده اند و کریپتوکارنسی ها یمبنا

سود  ینرا در معرض قوان یرمزنگار یاغلب موارد تجارت ارزها دولت. [ ۰۲] محاسبه شود بر ثروت یاتر محاسبه مالد یدبا

مربوط به  یاعالم کرد که جرائم مالاخیرا فرانسه  یاتمال یدولت یدرصد، قرار داده است. شورا ۰۲ یاتبا نرخ ثابت مال یهسرما

درصد  ۰۲درصد به  ۲۲شده از  گاریرمزن یمربوط به ارز ها یاتمال و ه استشده را به شدت کاهش داد یرمزنگار یارز ها

 است. یافتهکاهش 

 

 سوئیس:

و موانع ورود  ینظارت طبقه بندی مسئولیت مقامات یناکند.  یم یطبقه بند ییرا به عنوان دارا یمجاز یارزها یسسوئ

( و ICOsسکه ها ) یهاولمرتبط با ارائه  یها کیسکه رست یدر حال. این استکاهش داده را  یننو یفن آور یشرکت ها

 یچ. در حال حاضر هشود در نظر گرفته می ینترنتیا یداتو تهد یمال یمگذاران، جرا یهمربوط به حفاظت از سرما یرمزنگار

 ینستند. اقابل اجرا ه یبازار مال ینشده است، قوان یطراح ICOچگونه  ینکهوجود ندارد، اما بسته به ا ICO ناظر بر راتمقر

 باشدها میرمز زامنیت ارو  ییپولشو قوانین شامل

 

 شیلی:

 هایییدارا یرا برا یخود بخش یانهسال یاتیمال ی( در فرم اظهارنامهSII) یلیکشور ش یخدمات درآمد داخلامسال سازمان 

خواهند  یجیتالد ید از ارزهابر درآم یاتموظف به پرداخت مال ۷۱۰۲در سال  دهندگان یاتمالو  در نظر گرفته است یجیتالد

کشور  یخدمات درآمد داخلاما این قانون  همچنان موردبحث است ی دیجیتال در این کشورارزها یقانون یتوضعاگر چه  بود.

 .[۰۲] شودتلقی می یجیتالد یارزها به نوعی مشروعیت بخشی به یلیش

، پاناما، اسلوونی، پرتغال، بالروس، سنگاپور، آلمانتند از: دانند عبارمشمول مالیات نمی را یمجاز یها ییکه دارا ییشورهاک

 یکوپورتورمالت، 
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 رمز ارزها با یاتپرداخت مال (۲

شود و یکی از مباحث چالش برانگیز، شود بحث ارزش رمز ارز مطرح میوقتی موضوع پرداخت مالیات با ارز رمزها مطرح می

 با نوسانات بسیاری روبرو است. یکی از مباحث مهم در کاهش قیمت رمزارزها   ارزش رمز ارزهاست. از طرفی، قیمت رمز ارزها

کنند چرخه ای ایجاد استفاده می 11PoWاست. در رمز ارزهایی که از پروتکل  (Death Spiral) چرخه مرگ رمز ارزها

 و  اعتماد به آن رمز ارز خارج شده از دور ها ینراز ما ی، تعدادآن کمتر باشد استخراجاز قیمت رمز ارز  شود که وقتی قیمتمی

 دهد.این چرخه را نشان می تصویر شماره یکشود. کاهش یافته و این چرخه به کاهش قیمت رمز ارز منجر می

 
 تصویر شماره یک

 

تعیین ارزرمزهایی مورد پذیرش سازمان  بحث پرداخت مالیات با ارز رمز ها در بعضی از کشور ها در حال انجام است. اما

 مالیاتی و بررسی چرخه عمر و نوسانات ارزشی این رمز ارزها بسیار حائز اهمیت است.
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 :یجیتالد یارزها یقاز طرو یا  فرار مالیاتی در ارزهای دیجیتال

رمزها از دو منظر قابل لیاتی در ارز فرار ماشود مقوله فرار مالیاتی است. مبحث در مالیات رمزارزها مطرح می نمهمترییکی از 

 بررسی است:

 به معنی استفاده از رمزارزها برای پولشویی و فرار مالیاتی  فرار مالیاتی با استفاده از رمزارزها( ۰

 .دافتاتفاق میرمز ارزها ناشناس بودن  ماهیت به علتبرای افراد فعال در این حوزه که  اتی در مبادله ارز رمزهافرار مالی( ۷

شده و مجرمانه انجام  هاییتفعال یدر راستا کوینیتب یهااز تراکنش یمینمنتشر شده  ۷۱۰۱طی مقاله ای که در اکتبر 

 . [۰۳] دارند مشارکت یرقانونیغ هاییتدر فعال کوینیتکاربران ب چهارمیکحدود 

 یمربوط به رمزنگار ین، در اکثر کشورها قوان۷۱۰۲از سال  یشاست. پ یکالهبردارانواع  یناز گسترده تر یکی یاتفرار از مال

 یدکه مقررات تشد ینرغم ا علیاما  شد.آغاز  ۷۱۰۲در سال جدی به مبحث رمزنگاری ارزهای دیجیتال  ورودوجود نداشت. 

  از ینظرسنج یک LendEDU، ۷۱۰۲است. در نوامبر  یعهنوز هم شا با استفاده از رمزارها یاتشود، فرار از پرداخت مال یم

درصد از شرکت کنندگان برنامه  ۳۳ یباتقر ،این نظر سنجی یج. بر اساس نتادر آمریکا انجام داد یکوینگذار ب یهسرما ۲۳۲

 کنند. اجتنابخود  ۷۱۰۱سال  یاتدر مال یهبر درآمد حاصل از سرما یاتاند که به طور آگاهانه از پرداخت مال دهکر یزیر

از مردم فرار از  یاری، واضح است که بساما، وجود ندارد. باشد یواقع یجهنت ینا یاکه آ ینا یینتع یبرا یآمار هیچاگرچه 

 .[۰۲]کنندکار خالف محسوب نمی یکبه عنوان را  یاتپرداخت مال

 یدولت یها یاستتنها به سها تالش یناهستند و  یاتپرداخت مال یهایاستسدر حال تمرکز بیشتر روی  ینظارت یهاسازمان

کانادا،  یا،پنج دولت استرالاست. به عنوان مثال،  یشحال افزااین زمینه نیز در در  یالملل ینب یهمکاربلکه  د.شویمنمحدود 

 گزارش دهند. براساس یل( را تشکJ5) یجهان مالیات اجرای متحد شدند تا رهبران یکدیگربا  دهمتح یاالتهلند، انگلستان و ا

IRS12.[۰۱] را کاهش دهد ینترنتیا یمو جرا یدولت یها یاتمال یشفزارو به اات یدتهدسازمان قصد دارد  ین، ا 

 

Crystal از  یعموم ینچکبال یستماز اکوس یکل ینما یک یستال با ارائهاست. کر بالکچینجامع در مورد  یقابزار تحق یک

های غیر ت فعالیتو در نهایاشخاص مرتبط  ،مشکوک هایبرای شناسایی آدرسداده ها آنالیز و  یشرفتهپ یلو تحل یهتجز

 webوب ) یهامانند خزنده ییراهکارهای و بندخوشه یتمالگور . روش کار بدین صورت است که با یک کندیاستفاده مقانونی 

crawlerک یسر یازامت یک یستم،سکاربر ثبت شده در هر  هبکرده و  ییهر کاربر را شناسا یهاآدرس ینام دست( و ثبت

 هاییتفعال یابیو رد ییدر شناسا یمؤسسات مالار و گذیستال به قانونکردر واقع  .گیردلق میتع یتنوع فعالحسب  ،مشخص

 دهد.تراکنش های پاک و تراکنش های پرریسک را نشان میشماره دو تصویر  .[۰۲] کندکمک می ییشوپول مانند یامجرمانه
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 https://crystalblockchain.comمنبع:     ۷شماره تصویر 

 

 

 

 در ارزرمزها و ناشناس ماندن مبدا تراکنش: یخصوص یمحر

شود مقوله فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی با در مالیات رمزارزها مطرح می ی کهبحثاولین و مهمتری مهمانطور که مطرح شد 

در این  .افتداستفاده از رمزارزها و یا فرار مالیاتی مبادله ارز رمز ها که این مسیله به علت ناشناس بودن مبدا در شبکه اتفاق می

 شود.بررسی می در ارزرمزها یخصوص یمحربخش 

. اگر چه و رمزارزهاست یندر بالکچ یخصوص یمله حرئمسگذار حائز اهمیت است، های مالیاتی و قانونمانآنچه برای ساز

مطرح است اما شفاف بودن از  راکوین و استفاده از آنها در عملیات پولشویی بسیناشناس بودن ارز رمزهایی مانند بیت

یگیری است. از و پ یابیردقابل آدرس  یکمربوط به  یهاکنشتمام تراترین مشخصه تراکنش ها بر بستر بالکچین است. اصلی

و رگوالتور، توسعه دهندگان نیز در حال افزایش حریم خصوصی و مخفی نگه های مالیاتی سازمان طرفی در مقابل تالش

از  توانیم ها هستند. به همین منظور رمز ارزهایی با حفظ حریم خصوصی در حال ایجاد هستند کهش در ارز رمزداشتن تراکن

PIVX ،Monero، Zcash , Dash  Navcoin ،Hcash ،Cloakcoin ،Stealthcoin ، Hush, Zoin  و

Spectrecoin تکل های حریم خصوصی در پنهان کردن مبدا تراکنش متفاوت است و و. استراتژی های هریک از پرنام برد

جهت پنهان کردن مبدا تراکنش   Zero-Knowledge Proofپروتکل از  Zcashهریک مزایا و معایب خاص خود را دارند. 

 کند.استفاده می یمحرمانگ به جهت حفظ

 

 :zk-snark الگوریتم  
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ZK-SNARK  مخفف"Zero-Knowledge Conducted Non-Interactive Argument of Knowledge" 

 یدکلی مانند اطالعات بدون نشان دادن ،را  یاطالعات خاص مالکیت تواند یمشخص ساختار اثبات دارد که  یکو اشاره به  است

و مبلغ  مقصد ،بدون دانستن مبدا امکان تایید تراکنش را ینرهابه ما د. این الگوریتمگونه تعامل اثبات کن یچو بدون ه یمخف

 شود.استفاده میدارند،  Z نامشانکه در  ZCashمانند که  ییارزها رمزتوسط این پروتکل  دهد.میتراکنش 

 

کند  یکاربران فراهم م یامکان را برا یناست. ا یخصوص یمبر حفظ حر یدبا تاک یگرد یتمالگور یک  : Coinjoin یتمالگور

دش که در رمز ارز  Private Sendو انواع مختلفی دارد مانند  یابی شودغیر قابل رد تا تراکنشتا معامالت را ادغام کنند 

را  هاوجیو خر هایارتباطات ورودیافتن  شوند ولینک میتراکنش را به هم  ۷ یتمالگور ینا گیرد. درمورد استفاده قرار می

 کنداز این الگوریتم استفاده می Pivxارز رمز [.۷۱سازند]دشوار می

 

مقدار ، تراکنش مخفی کردنامکان   کنندهارسال بهیک الگوریتم رمزنگاری غیرقابل ردیابی است که  : RingCT13 الگوریتم

 .دهدیرا نشان م یتمالگور ینا هسشماره  یرتصو دهد. دیگران می هایرا در بین خروجی کننده یافتآدرس در وتراکنش 

 

 

 r.com/monerohttps://steemkمنبع:    RingCT: الگوریتم  ۳ه تصویر شمار
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Verge:  ارز  ینا .باشدناشناس میکامال  کاربران شبکه یهاتراکنشکه است  یشخص یمبر حفظ حر یمبتنی ارزرمز پلتفرم و

راستای پلتفرم در  ینا نام داد. ییرتغ Vergeبه   ۷۱۰۳شد و در سال  یمعرف DogeCoinDarkبا نام   ۷۱۰۲در سال 

  کند.میپنهان  I2Pو  Torمانند  ییابزارها یلهبه وس یزرا ن آنها IPآدرس  ،کاربران یهاتراکنش یسازناشناس

تور شبکه  یرا( است، زThe Onion Router) یازیپ یریابیاست. تور مخفف مس IP یهادرسمخفی کردن آبرنامه  یکتور  

 یاه حل برانیز یک ر I2P .کندیم یاتصال را در شبکه همتا به همتا مخف پوشانده و یرمزگذار یهرا در چند الها یامپ

 یلبه دل .شودیم ینترنتدر ا یشبکه خصوص یک یجادا است که باعث 14یک شبکه تاریک I2Pاست.  اتصال یسازناشناس

 -یفید یضویب یمنحن یورج از  رمزنگار .شودیتر ممشکل یارها بسورج ناشناس است، دنبال کردن تراکنش ینآنکه کل بالکچ

دور از معامله و امضاها را  یدهایکل سازدین معامله را قادر میطرف یرمزنگار ین. اکندی( استفاده مDiffie-Hellmanهلمن )

 توافق کنند.به اشتراک بگذارند و چشم ناظر 

 

:Monero  در سطح  یخصوص یمحفظ حر یتکنولوژ یناز چندبرای حفظ حریم خصوصی دارد و  متفاوت یکردرو یک مونرو

و از بلوک شماره  ۷۱۰۲سپتامبر  از است. خود یتیامن یها یژگیمونرو دائما در حال ارتقاء و کند.می استفادهپروتکل 

 یک یدر حال کار بر رو ینمونرو همچن ند.وش یمحافظت م Ring CT یتمها با الگورتراکنش یتمامبه بعد  ۰،۷۷۱،۲۰۳

روتر ناشناس  یک Kovri.  باشدمینشت کند،  که ممکن است به شبکه یپنهان کردن اطالعات ی، براKovriپروژه به نام 

  کند. یم یریجلوگ کنندیخاص رد م یها IPمخرب که معامالت را از  یاست و از گره ها

 

Zerocoin :پروتکل  رای بسطب ینگر ید یوتوسط مت 2113است که در سال  یخصوص یمپروتکل حفظ حر یک زیروکوین

 .ارائه شده است ینکو یتب یها به تراکنش یاضافه کردن رمزنگارو  یتکوینب

را با استفاده از  PIVX))واحد PIV یخواهدم یمثال، کرب یندر ادهد. را نشان می 15پروتکل زیرو کوین شش شماره تصویر

 بفرستد تا معامله را به صورت نامعلوم انجام دهد. یدیبه ه،   Zerocoinپروتکل 
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     /https://pivx.org/zpiv منبع:    PIVX Zerocoin (zPIV) ۲تصویر شماره 

 

 نشان داده شده است. نجپبا تنظیمات پیش فرض در تصویر شماره  حالت اتوماتیک آن

 

 

https://pivx.org/zpiv/
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   https://pivx.org/zpivمنبع:    ۲تصویر شماره 

 های تراکنش .pourتراکنش و  mintتراکنش شود: یانجام م ید تراکنشبا استفاده از دو نوع جد Zerocash یتقابل

Zerocash تراکنش کند.کار میمتمرکز  یرغ نیز مانند بیتکوین براساس دفتر کل mint تعداد  یکدهد تا کاربر  یاجازه م

 یلتبد Zerocashآدرس مشخص شده  یکمتعلق به  zerocoinرا به همان تعداد  نامشخص یهاینکو یتاز ب یمشخص

منحصر  یالو شماره سر کاست که ارزش سکه، آدرس مال یدسکه جد یکبه  یخود شامل تعهد رمزنگار، mint کند. تراکنش

 کند.یآدرس مالک را پنهان م هم ارزش سکه و مهش است و ه SHA-256کند. تعهد براساس عملکرد  یم یینبه فرد را تع

ود رمز ارز را توان وجدر درخت مرکل می CM16شود که از مسیر مقدار  هش رمزارزهای بی نام در درخت مرکل ثبت می

 [۷۰دهد. ]پروسه فوق را نشان می ششتایید کرد. تصویر شماره 
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  project.org/paper-http://zerocash منبع:  ۳تصویر شماره  

 

 :Zero-Knowledge Proofپروتکل 

دهد که با مخفی نگه این اجازه را میکابر ایجاد شد به   MITمیالدی توسط محققین دانشگاه ۰۲۱۱ر سال این پروتکل که د

شده است. در این شرایط موجودی اثبات کننده کاهش یافته  که مالک مقدار رمز ارز ادعا کندثابت  ،مبدا تراکنش خودداشتن 

قدار ارز در ادرس هایی که در بالکچین اصلی ثبت نشده اند قرار شوند و همان مذخیره می 17و  رمز ارزها در استخر سپرده

ارز رمز واقعی از  استخر  pourگیرد. سپس طی عملیات گرفته و رمز این آدرس یکبار مصرف در اختیار اثبات کننده قرار می

 ماند.شود. در این حالت منبع رمز ارز مخفی میسپرده به گیرنده منتقل می

 

 امضای حلقوی:

 . ه استدرک یجادا هویت امضا کنندهبدون آشکار شدن  را، یاحتمال یاز امضا یمجموعه ا یک ایجادامکان  ای حلقویامض

ستنده نیز قادر به تشخیص فر ی خودحت شده وین چند تراکنش تصادفی، پنهان در امضاهای حلقوی فرستنده تراکنش ب

. به طور مثال با فرستنده استبرای تراکنش،  سطح تلفیقی صطالحاتعداد امضاهای دخیل و به انتخاب نخواهد بود. تراکنش 

 ی، درگروه یبرخالف امضاها .با امضای او تلفیق شوندبرای الیه های امنیتی امضای دیگر که چند کند انتخاب میفرستنده 

تواند هر مجموعه میر هر کارب .وجود ندارد یهماهنگ یچو ه روش لغو یچروش نصب، ه یچگروه ، ه یرمد یچه ویحلق یامضاها

ید خود و  کل یمخف یدرا با استفاده از کل یاماست را انتخاب کند و هر پنیز  که شامل خودشی از امضاکنندگان احتمال یا

پس از  استفاده از رمز ارز مونرو کند.از این فناوری استفاده می 19رمز ارز مونرو 18امضا کند. تایید بدون گرفتن  عمومی دیگری،

                                                 
17 olEscrow Po 
18 How to Leak a Secret 

 
19 Monero 

http://zerocash-project.org/paper
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، به به دست بیاورندها را نآ یمونرو ییدارا یزاننتوانستند م فدرال ینمامورکه  Alexandre Cazesو  kingpin یریدستگ

 دهد.امضای حلقوی را نشان می فتهتصویر شماره شدت افزایش یافت. 

 

 
 

 ۷تصویر شماره 

 

(. ۷۱۰۲ 21است )هال و کلر 20(ECC)یکی از الگوریتم ها که خود شامل انواع مختلفی است، رمزنگاری منحنی بیضوی 

 یبر رو یضویب هاییاز منحن یجبر یبر اساس ساختار و یعموم یدبه روش کل یرمزنگار، یضویب یمنحن یرمزنگار

به  ECC22 یتمالگور یضویب یها یبر منحن یمبتن یرمز ارزها از رمزنگار سایرو  یماتر ین،کو یتباست.  یمتناه هاییدانم

 یهدر زاویی نقطه ابتدا یکاگر از  ECC یتمدر الگوراست.  y² = x³+7 تابع بر اساس که  کنندیاستفاده م  secp256k1نام 

 ینهکه اگر از آن نقطه به نقطه قر شودیبرخورد م یاز منحن یگریبه بخش د ، آغاز شود حرکت یضویب یمنحن یک یتانژانت

داده مرتبه( ادامه   N یچرخه )برا ینانت مربوطه به اتانژ یهزاو احرکت کرده و مجددا ب یضویب یمنحن یگرد یمربوطه در سو

و تعداد را ایفا کرده  یعموم یدنقش کلآن  یاننقطه آغاز و پاگیرد که توقف صورت می یضویب یمنحن یرو یدر نقطه ا شود ،

 یسخت یاربسکار  یضویب یمنحن یک یدو نقطه رو یبرا Nمقدار  یافتن دهد.نشان میرا  یخصوص یدکل ادامه چرخه، دفعات

معادل ، امنیتی  ECC در یتب 256 لطو اب یدکل کمتر است. یک  RSAدر مقایسه با  ECCهمچنین حجم کلید های است.

                                                 
20 Shor's algorithm 
21 Hall and keller 
22 Elliptic Curve Cryptography 
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بستگی به دشواری مسأله لگاریتم گسسته منحنی  ECC امنیت [. ۷۷یکند]م یجادا  RSA در یتب 3172به طول  یدکل یک

 . دارد (ECDLP) بیضوی

 

 ار مالیاتی از طریق ارزهای دیجیتال:روش های مقابله با فر

های رمزارزهایی مانند اگر چه در تراکنش .دد و از کشور به کشور متفاوت هستنهستن یچیدهپ یاررمزارها بس یاتیمال یکدها 

بودن  یابیرد یرقابلغ، اما این به معنای کننده ناشناس هستندکننده و ارسال یافتپول در یفصاحب کبیت کوین، 

 یافتن ودر دسترس است  یشههم یو برا یبصورت عموم ین،در بالکچ ها تراکنشزیرا تمامی  یست.نکوین یتب یاهتراکنش

  یست. ن کار غیر ممکنیاشخاص  یواقع هاییتبا هو هاپولیفارتباط ک

مان در واقع هو  متولد شده است zerocoinاز پروتکل که  Zcachارز شده است که منتشر  یقاتیتحقبعنوان مثال 

را  و ارسال کننده و مقدار تراکنشکننده  یافتکردن، در یامکان مخف و است یتیامن هایبا اضافه شدن فاکتور کوین،یتب

 . از حالت ناشناس خارج کرد توانیرا م، دارد

فاده کنند تا استاین ابزارها توانند از  یمردم ماگر چه باید گفت  Torمانند  IPکردن  ده از ابزار های مخفیدر خصوص استفا

 یگر را پذیرا باشند. خطر د ینچند باید را کاهش دهند، اما یسک شناساییر ینا

بوده و رایط امن برای معامله رمزارزها، خواستار ش در هرصورت علیرغم راههای فرار مالیاتی دولت باید پذیرای شهروندان

 د.هم نمایفراکم ریسک  ه و پرداخت مالیات رمز ارزها باشرایط را برای معامل

 

 

 :هوشمند یقراردادهارمزارزها و مالیات در 

 یدهند و با قراردادن داده ها یکاربران پول را انتقال م شوند. یساخته م یپلت فرم رمزنگار روی یکهوشمند  قراردادهای

داده ها و به  یرهذخ ،اطالعات یریبارگ ( است کهماینرهاشبکه متشکل از گره ها ) ین. ادر شبکه با هم تعامل دارندامضا شده 

  . دهندانجام تراکنش ها را انجام میبا   داده ها یروز رسان

 یاجرا م ماینر ها از یبرنامه قرارداد هوشمند توسط شبکه ا یکشود.  یم یرهذخ بالکچین عمومیدر  که قرارداد هوشمند یک

 یاتوانند پول  ید. کاربران مکننمی یبه روز رسانین روی بالکچقرارداد را  و به موجب آن رسندمیتوافق در اجرا به شود که به 

در این قراردادها مالیات بطور اتوماتیک  دریافت کنند. قرارداد یکاطالعات از  یاپول  یاقرارداد ارسال کنند؛  یک ااطالعات را ب

 دهد.فرآیند قراراداد هوشمند را نشان می شتهتصویر شماره  شود.محاسبه و پرداخت می
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 منبع: یافته های محقق ۱تصویر شماره 

 

 یبه طور خودکار اجرا م شود، قرارداد یتوافق برآورده م یکشده  یزیبرنامه ر یشو مقررات پ یطشرا یوقتدر قرارداد هوشمند 

 یجه،در نت داشته باشد. پیهزاران معامله ناشناس در  تواندیم قرارداد هوشمند یک گیرد.پرداخت صورت میشود و 

در واقع  باشند. یمتدشوار و گران ق ینههایهز یگیریو پ یابیرد یبرا یاتیمقامات مال یبرا توانندیهوشمند م اردادهایقر

 [۷۳شوند] یاتیمال یچیدهمسائل پ توانند منجر به پدیداریمیهوشمند  یقراردادها

 کنند:و سه مزیت اصلی را ارائه می کنند یاستفاده م بالکچین یتکنولوژ یایمزا یهوشمند از تمام از طرفی قراردادهای 

 ین شده است.  تضمو امنیت  شود یم یعگره ها توز ینشده و ب یهوشمند رمزنگار ( امنیت: قرارداد۰

 شوند. یهستند و اکثر واسطه ها حذف م یکاتومات یندهافرآ باال : اکثر و سرعت ( اقتصادی بودن۷

توان یکی از آنها را که می هوشمند وجود دارد یاز انواع مختلف قراردادها یگسترده ا یفطحال حاضر  ی:درساز ( استاندارد۳

 اد.د ییرخود تغ یازهایو با توجه به ن ردانتخاب ک

 یلتسه ی برایمختلف یها و پروژه شوند یمتفاوت اجرا م هایشیوهبه  ی مختلفها ینچکبال درهوشمندانه  یامروزه قراردادها

 .وجود دارندوشمند قرارداد ه یاجرا

را  دارد، امنیت را هوشمند قراردادهای اجرای و ایجاد قابلیت که عالوه بر اینکه است چین بالک بر مبتنی پلتفرم یک 23کاردانو

است و در تالش برای تعادل  گرفته نظر در را رگوالتور را همزمان و کاربر کند و نیازتامین می الیه چند معماری از استفاده با

 .شد عرضه بازار به رسما ۷۱۰۲ نام دارد که دسامبر (Ada) این شبکه کاربران و مسایل قانونی است. ارز خصوصی حریمبین 

 شده ثابت ریاضی امنیت با اثبات سهام پروتکل تنها شود می گفته که کند می استفاده Ouroboros POS پروتکل از کاردانو

 است. های ارزهای رمزنگاری بسیار مهم شبکه به مالتح روزافزون تعداد به توجه مسئله با این. است

                                                 
23 cardano 

 یطشراطرفین 

 یینموافقتنامه را تع

 .کنندیم

توافق نامه به شکل 

 یوتریکد کامپ یک

 شود.مینوشته 

درج در من یطاگر شرا

 توافقنامه برآورده شود،

هوشمند به طور  قرارداد

 .شود یخودکار اجرا م

 ینکچبال در کد 

و  شده یرهذخ

 ندارد. ییرتغ قابلیت
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 که کندمی عمل دفترکل تراز عنوان به CSL الیه. است یافته توسعه( CCL) 25رایانشی الیه و( CSL) 24توافق الیه دو در کاردانو

 های بالک ایجاد موجب م،سه اثبات الگوریتم یک از استفاده با الیه این. است آمده وجود به پذیری مقیاس بهبود هدف با

 حسابداری است. تعادل و ارزش انتقال شود و مسئولمی هاتراکنش تایید و جدید

قانونی  کنترل و هوشمند قراردادهای است و مسئول تراکنش انجام چگونگی و محاسبات مورد در اطالعاتی که شامل CCL الیه

 تفکیک این. کنند ایجاد معامالت ارزیابی هنگام در را یمختلف قوانین توانند می CCL کاربران است، شده جدا CSL از است،

 .شودمی قراردادها سازی سفارشی امکان و پلتفرم در هوشمند قراردادهای بیشتر پذیری افانعطافزایش حریم خصوصی،  باعث

 صونیت دارد. زبانم احتمالی خطاهای برابر در شود،ادعا می که کند می استفاده 26هسکل نویسی برنامه زبان از پلتفرم این

. کند جلوگیری هدف بی های سیستم و ها برنامه نویسی و ایجاد برنامه خطاهای تواند ازهسکل تا حدودی می نویسی برنامه

 اعتبارسنجی روشی برای سهم ها و سازمان هاست. اثباتدر بانک فرایند و ها برنامه تمرکززدایی و سازی هوشمند نادوکار هدف

ارز  در بار اولین برای مسه اثبات ایده .است متفاوت کامال کار اثبات با که است جمعی توافق از ادهاستف با ها تراکنش

 کنند. از این روش استفاده می 28دیگری نیز نظیر بالک کوین شد. اما اکنون  ارزهای استفاده 27پیرکوین

 کرد. اما برای رمز ارزها در قراردادها یهوشمند باید چالش های آنها را برررسی 

 

 های رمزارزها:چالش

برای پذیرفته شدن رمزارزها به عنوان مالیات و یا استفاده در قراردادهای هوشمند باید رمزارزها را آسیب شناسی کرد و 

مهمترین چالش ها و  زرمزارزهایی با امنیت باالتر را برای استفاده در قراردادهای هوشمند انتخاب کرد. در بخش زیر بعضی ا

 شوند. مز ارزها معرفی میحمالت ر

 

 

 :  ٪۱۱حمله (۱

 ۲۰بتوانند ، استخراج ینداز فرا اعظمیبخش با در دست گرفتن  که گروه محدودی ه افتد کتفاق میدرصورتی ا ٪۲۰حمله 

 تصاحب د.افتبیشتر اتفاق میکنند ارزهایی که از پروتکل اثبات کار استفاده می این حمله در رمز ها را تایید کنند.درصد بالک

بوده و بسیار هزینه بر است. اما اخیرا رمز  یادیز یشبکه مستلزم صرف زمان و انرژرمزارزدرصد از زمان محاسبه  ۲۱از  یشب

هزار توکن توسط  ۷۲۱قرار گرفت و  ٪۲۰در معرض حمله  است شهورم یخصوص یمو حفاظت از حر یتامن ورج که به ارز

   .[۷۲]هکرها به سرقت رفت

                                                 
24 )Cardano Settlement Layer (CSL 
25 )Cardano Control Layer (CCL 
26 Haskell 
27 Peercoin 

Blackcoin  28 
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۲ )Sybil attack   

مورد توافق  یراا ،جعلیمتفاوت  چندین هویت یجادبا اتواند میمتمرکز  یرغ یستمهایدر سمهاجم  یکنوع حمله  ینادر 

 یتهو یجادا هزینهاما  .است یدجد یتهو یجادا ینههز یشافزا یبل،کاهش حمله س برای روشد. یک اندازیرا به خطر ب یتاکثر

دوره  یکدر  یتهو ینچند یجادباشد که ا در حدی یدبا ینههز شود بلکهفراد به شبکه ا باعث محدودیت در پیوستن یدنبا

 تعدادپیشنهاد داده است که با ارسال    Sybilحملهماکروسافت روشی را برای شناسایی  .[۷۲]ممکن نباشدکوتاه  یزمان

اسه های دارای منابع مشترک را توان از تاخیر بوجود آمده شنهای مختلف، میبرای نود  PoW یکار محاسبات مساوی

 دهد.ان میحمله سیبل را نش نهتصویر شماره   شناسایی کرد.

 

 
 /https://coincentral.com/sybil-attack-blockchainمنبع:    ۲تصویر شماره 

 

 

 

۳ )kleptographic attack 

Kleptography  یددر زمان تولبه نحوی که ممکن است ی است خصوص یدبه کلیافتن دست  یبرابه معنی امکان راهی 

 ی برای مهندسی معکوس و دستیابی به کلید خصوص وجود داشته باشد.راه یعموم یدکل

 یتمالگور یگرو د یجیتالد یامضا یتم، الگورDiffie-Hellman یدی، مبادله کلRSA یدکل یبرا Kleptographicحمالت  

 kleptographicحمالت در مقابل  IPsecو  SSL ،SSH یتکل هاپروو  شده است یو پروتکل ها طراح یرمزنگار یها

مانند ی اطالعات یپروتکل را با بررس یاخاص  یرمزنگار الگوریتمتواند  یمهاجم مفرد رد، امو همه ایندر  هستند. یرپذ یبآس

، شناسایی خود یمخف یدکلنامتقارن  یاستفاده از منطق پشت با و یرهو غ یدتبادل کل یها یامپ یجیتال،د یامضا ی،عموم یدکل

توان از می( RSA یستمبه س SETUP)از جمله حمله ساده  kleptographicحمالت  ینمونه عملند چبعنوان  .کند

JCrypTool 1.0    مستقل پلتفرم پروژه ز نسخه منبع باوCrypTool .نام برد 
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  Nothing at Stakeحمله ( ۴

به قوانین از طرف خدمات دهنده  تعهد های اثبات ارزش داشتن وجزو روش کار مانند پروتکل اثبات 29اثبات ظرفیتپروتکل 

با اثبات داشتن فضا و ظرفیت ذخیره ، به جای هزینه کردن توان پردازشی در این روش استخراج کننده با این تفاوت که است.

تواند باعث بروز اثبات سهم میکل اجماع در پروت فرصت ینهعدم وجود هز. کندثابت میکرد خود را هزینه ،و بازیابی اطالعات

 یکبا را بالک تازه  یچند بار فرصت معرف تواندیم اثبات سهمدر پروتکل اجماع ینرما یک شود. Nothing-at-Stakeحمله 

ت اثبا پروتکل اجماعاما  افتد.اتفاق می spending-double  30با ایجاد انشعاب ینبنابرا یاورد،کردن، به دست ب ینهبار هز

 .مقاوم است Stake-at-Nothingدر برابر حمله  31کار

 حل مشکل و POSپروتکل در   Nothing-at-Stakeحمله برای مقابله با ده نشان داده شده، همانطور که در تصویر شماره 

 یترقطعات کوچک بهتراکنش ها  یتمدل سابقه و وضع ین. در ابوجود آمده است blockchain sharding ،32یریپذ یاسمق

 .[۷۳] ی شودم یرهذخ یاصل یندر بالک چ قطعات ینا یکل یتوضعتقسیم و 

 

 

 /https://medium.comمنبع:     ۰۱تصویر شماره  

 

 : ٪۱حمله ( ۱ 

                                                 
29  Capacity-of-Proof 
30 FORK 
31 Work-of-Proof 
32 Scalability 

https://medium.com/prysmatic-labs/ethereum-sharding-biweekly-development-update-9-prysmatic-labs-f2b1ad55e825
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شود. در این  %1حمله  می تواند باعث اما خود است، Nothing-at-Stakeاثرات حمله باعث کاهش   Sharding اگر چه

 یهال . کندیم  بدون پشتوانههای تراکنش اقدام به ایجاد shard یکدرون  یها هایبا تصاحب تمام گرهمهاجم  نوع حمله،

Beacon در کل  گره ها یتصادف یعتوز یبراshard  [۷۲]مشکل اجباری شده است ینحل ا یبراها. 

 

 نتیجه گیری:

و  یجیتالاقتصاد دیاتی متناسب با مال مقررات و ینقوان یبازنگرو  بر ارزهای دیجیتال یاتنظام مال یلتوسعه و تکمضرورت 

مواجهه با اقتصاد  یابر ییو قضا ییاجرا قانونی، یراتخاذ تدابرو  رو به افزایش است. از اینتکنولوژی های ساختار شکن 

 قرار داد.کشور  مالیاتی توسعه نظام یبرا یآت یمه هابرنادیجیتال را باید در 

 یهسرما یبه معنا ینا واقتصاد هستند  یاصل یانشدن به جر یلدر حال حاضر در حال تبدند اما متولد شد یهدر حاشرمزارزها 

از  یها نشانه ابر رمزارزها  یاتمال افزایشاست.  یاتیمال سازمان ریشتتر و توجه ب یقو یبهتر، بازارها یتامن یشتر،ب یگذار

با اما  .ینندبب هدهند یاتخود را به عنوان مال یدبا رمزارزها گذاران یهسرما یابد،ادامه  یتموفق ینست. اگر ایت رمزارزها موفق

اما در خصوص مقررات گذاری و  .ر دشوار استو تنظیم مالیات بسیا تمام داده ها یابی، ردرمزارزها توجه به نوسان بسیار زیاد

 شود.اخذ مالیات از رمز ارزها پیشنهادات به شرح ذیل ارائه می

 

 بورس یا بانک  مربوطه سازمانهرکدام به  یتجدا شوند و حاکم یو پول یگذار یهسرما یتماه یکرمزارزها به تفک(

 محول شود.  مرکزی(

 های مالیاتی در لیات بورس و گنجاندن فرمولکچین برای پیاده سازی عماستفاده از قرارداد هوشمند مبتنی بر بال

 ی هوشمند قراردادها

مورد  بیشتر احتماالبالکچین را که  یخصوص یها یستمس بر مختلف نظارتهای روش های مالیاتی بایدسازمان

مانند  یجیتالید یها یولوژبا تکنتراکنش  یدجد یهمانطور که روش هازیرا ، توسعه دهند. یرندگ یاستفاده قرار م

 یهوشمند م قراردادهایشود. تر مییچیدهپ آنها نیز یاتمسائل مربوط به مالشوند، یتر م یرفراگ هوشمند یقراردادها

رمز شده  یزیبرنامه ر یش( متصل شوند تا به طور خودکار معامالت پDEXمتمرکز ) یرتوانند به مبادالت مختلف غ

تواند به یدر بورس اوراق بهادار وجود داشته باشد، م معامالتارزش  ییردرآمد حاصل از تغ ارزها را انجام دهند. اگر

 . شود اسبهمح یاتتحت عنوان مال ،یاتی( توسط مقامات مالضرر یاسود ) یکعنوان 

را  فروش یاتمالو تبادل کاالها و خدمات استفاده کنند  یهوشمند برا یتوانند از قراردادها یشرکت ها و افراد م

 یدارشوند که در آن خر یتوانند وارد قرارداد هوشمندانه ا یتحت پوشش قرار دهند. به عنوان مثال، دو طرف م

 Y کاالیکه  ی. هنگامبه فروشنده پرداخت کند Yکاالی  یدر ازا واحد رمز ارز را xکه مقدار  کند یموافقت م

در این میان  شود. یم ارسال فروشنده به خودکار طور به واحد رمز ارز xد، مقدار شو یم ییدو توسط شبکه تا یلتحو

 بانک یک، یکسب و کار سنت یطمح یک در یابد.مالیات نیز به طور خودکار کسر و به سازمان مالیاتی انتقال می

اما در بالکچین  کند.میتر آسان یاتیمقامات مال یبرارا نظارت امر  ینو ا خواهد بود یلاحتماال در معامله دخ

 باشندممکن است مجبور  یاتیافتد، مقامات مالیبه طور خودکار و ناشناس اتفاق م مبادله ینکها یل، به دلمومیع
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کنند. اما در بالکچین های و گزارش  یفروش را در معامله جمع آور یاتکنند تا مال یهفروشنده تک یصرفا بر رو

ظ امنیت تراکنش، قوانین مالیاتی را در قراردادهای تواند ورود کرده و با حفخصوصی و معتبر سازمان مالیاتی می

و  نظارت یهاینههزتعادل در  یدبا یاتیمقامات مالاین نکته بسیار حائز اهمیت است که  هوشمند اعمال کند.

 های هوشمند نباشد.دقرارداانجام  ینوآورانه برا یهادهند که مانع روش انجام یتراکنش ها را به گونه ا یحسابرس

 یک یجادبه ا یمتصم یدولت یاگر نهادها و شودینم یمتنظ یدولت یچهوشمند توسط ه یل حاضر، قراردادهادر حا

 شود. ابعاد و اثرات جانبی آن باید واکاویتمامی هوشمندانه داشته باشند،  یقراردادها یبرا یچارچوب قانون

هزینه ها مخاطراتی نیز دارند. در هرصورت  قراردادهای هوشمند در کنار مزایایی مانند سرعت و امنیت باال و کاهش

قرارداد هوشمند در  شود و امکان اشتباه وجود دارد. پس از آنکهکد های برنامه توسط عوامل انسانی نوشته می

است. اشتباهات برنامه  DAO یانسان یاز خطا یمثال خوب بالکچین ذخیره شود امکان تغییر در آن وجود ندارد.

دالر به سرقت  یلیونم ۳۱و حدود  هکرد تفادهاز هکرها از اشتباهات سوء اس یبرخ باعث شد ینهدر کد هز یساننو

 رود.

 

  به این نتیجه رسید که در این میان مالیات بر سرمایه در کشور ما تعریف  توانمالیات در کشور میاز دسته بندی

است که خود و مقررات  ینقوان یبازنگر نیراا یاتیتحول نظام مال یمحور اصلسومین با توجه به اینکه  نشده است.

مالیات برسرمایه را  به همراه( مالیاتی محور گسترش پایه های مالیاتی ) ایجاد منابع جدید ر است.شامل شش محو

 توان برای ارزهای دیجیتال مورد مطالعه قرار داد.می

 

 

 های بین الملل تصادی در زمینه همکاریها و نهادهای بین الملل اقسازمان همگام با توسعه دیجیتالی، فعالیت

های عملی در دستور کار قرار گرفته است. چارچوب فراگیر مالیاتی افزایش یافته و تدوین معاهدات و چارچوب

BEPS33  کشور و حوزه قضایی را به خود ملحق کرده است. پیوستن سازمان مالیاتی  ۰۰۲در حال حاضر بیش از

های های مالیاتی ناظر بر تراکنشتواند در ظرفیت سازی داخلی و رفع چالشایران به چارچوب مزبور نیز می

 دیجیتالی و رمزارزها مثمر الثمر باشد.

 

 

  اعمالKYC  مورد پذیرش حاکمیت در معامالت رمزارها 

 ،و مقررات وضع شده ینآن قوان یکه برا یشناخته شده قبل یمتدهارمز ارزها با در  یتاحراز هو و  KYC یزممکان

یشود که قوانین و انجام م ،و اجماع یدجد یها یوهبا ش یتاحراز هو یندفرآ ینچبالکدر باشد.  یمکامال متفاوت 

و ضرورت اصالح قوانین و رفع ابهام از قوانین کلی در این خصوص کامال مشهود است.  طلبدمقررات خاص خود را می

                                                 
33 base erosion and profit shifting 
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ی نسبت به فناوری های جدید، باعث عقب ماندن از های دولتنادیده گرفتن، عدم پذیرش و عدم تطابق سازمان

 شود. ها میهای اقتصادی این فناوریفرصت

 و بین سودمندی برخی از رمزارزها در تراکنش های خرد  پذیرش در ایران تعیین شوند. سبدی از رمزارهای مورد

ضرورت همه رمزارزها در ایران فتن پذیرو با همه رمزارزها نباید یکسان باشد  نحو برخوردالمللی انکار نشدنی است 

تحوالت منشا  ،یاقتصاد یها ینوآور، با دولت ها یتحما در صورت ها ینکو یبلاست یا یدارپا یمجاز یارزها ندارد.

  خواهند بود. اقتصاد کالن کشورها و یگذار یهسرما یفضا در یمیعظ

 

 کمیت به نحوی که:صدور مجوز و مقررات گذاری برای صرافی های آنالین تحت نظارت حا 

  باشند.ا شده هایدر صراف یتفعال یبرا یواقع هاییتملزم به استفاده از هو افراد 

 شود. یحگذار تشر یهسرما یبرا یگذار یهسرما یسکهایر 

 گردد. ییدتا یدآنها با یتکاربران و هو ینام واقع 

 صورت پذیرپد. ییضد پولشو یستمس از و استفاده یطراح 

  استفاده شود. یانحساب مشتر یخصوص یدهایجهت محافظت از کل یبریسا ییمنا هاییستمساز 

   وجود داشته باشد. برای حاکمیت تراکنشها یاتجزئامکان ارائه 

 و ایجاد موسسه ای برای مقایسه و رتبه بندی ارزهای دیجیتال در این  اعالم رسمی قیمت رمز ارزهای پذیرفته شده

که بر بهره برد  34جهانی ارزهای ریجیتال مانند موسسه اعتبار سنجی وایس موسسات رتبه بندیمی توان از راستا 

 کنند. این چهار شاخص عبارتند از:رمز ارزها را رتبه بندی میاساس چهار شاخص 

 خصوصی، مقیاس پذیری، قابلیت تعامل، قابلیت حکمرانی و قابلیت به روز شامل حریم  :فناوری رمزارز

 رسانی

  افول از اوج در اندازه و توالی مل ترجیح بازار، نوسانات قیمتی وشا :مخاطرات رمز ارز 

   مانند پذیرش عموم، سرعت تراکنش، امنیت شبکه، ظرفیت شبکه و  :اساسی رمز ارزهاکلی و شاخص های

 مقیاس پذیری 

 شاخص پاداش رمز ارز 
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