
ارزهای دیجیتال و نظام مالیاتی؛ 

ها، چالش ها و استراتژي هافرصت 

نیما امیرشکاری
زهرا لطیفی





:چکیده
دراکنوناما.نداشتوجودرمزارزهابهمربوطقوانینکشورهااکثردر،2017سالازپیش•

یمالیاترویدادهایعنوانبهارزهارمزمبادالتوماینینگپیشرفته،کشورهایازبسیاری
.میشوندمالیاتیقوانینشمولموشدهمحسوب

ودالیل201۴سالدرباراولینبرای(IRS)متحدهایاالتداخلیدرآمدخدماتسازمان•
.کردتشریحراشدهرمزنگاریارزهایبرمالیاتوضعچگونگی

روش،فخرید،وشدهمحسوبداراییشدهرمزنگاریارزهایآمریکا،مالیاتادارهقوانیناساسبر•
قوانینرویبرنیزپیشرفتهکشورهایسایر.میباشدمالیاتمشمولارزهاایناستخراجوتجارت
.انددادهانجامرااقداماتیرمزارزهامالیاتی

بهمربوطمالیاتیقوانینوداردوجودارزهارمزومالیاتدرسردرگمییکحاضرحالدر•
.استکنندهگیجواردانتازهوکارشناسانبرایومبهمهمچنانرمزارزها

.کندمیتغییرمداومطوربهواستنامشخصارزهارمزحوزهدرمالیاتیاندازچشمهنوز•



مالیات
:اقتصادیهدفکلیبرایوضعمالیاتدرادبیاتسه

مالیاتاهـدافبودجـهایوضـع•

اقتصادیاقتصادییاابزارمدیریتاهداف•

اجتماعیاهداف•



انواع مالیات در ایران 
مستقیممالیات های ( الف

ارثبرمالیاتمانندداراییبرمالیات-۱
برمالیاتمشاغل،درآمدبرمالیاتحقوق،درآمدبرمالیاتشاملدرآمد،برمالیات-۲
ازهکاستمالیاتیکهاتفاقیدرآمدبرمالیاتوحقوقیاشخاصدرآمدبرمالیاتامالک،درآمد
وامالتمعطریقازیاوبالعوضصورتبهحقوقییاحقیقیشخصکهغیرنقدییاونقدیدرآمد

.نمایدمیتحصیلدیگرعنوانهریاجایزهعنوانبهیا
غیرمستقیمهایمالیات(ب

.افزودهارزشبرمالیاتومصرفبرمالیاتگمرکی،عوارضوحقوق

تعریفماشورکدرسرمایهبرمالیاتمیانایندرکهرسیدنتیجهاینبهمیتوانفوقدستهبندیاز
.استنشده

محورشششاملکهاستمقرراتوقوانینبازنگریایرانمالیاتینظامتحولاصلیمحورسومین
.استطمرتبمقالهاینموضوعبه(جدیدمنابعایجاد)مالیاتیهایپایهگسترشمحورکهاست



اجتناب مالياتي مالیاتی و فرار 
فرارویمالیاتاجتنابندارد،وجودمالیاتودیجیتالارزهایبرایمشخصیقوانینهنوزاینکهبهتوجهبا

.هستنداجراقابلارزهارمزطریقازدوهرمالیاتی

مهمحاکافرادمجازات،هایآرایهتناسببهواستمالیاتیفرارمانندنیزدرآمدبرمالیاتگزارشعدم
فراربهاستممکننمیکنند،لحاظمالیاتیگزارشدررادیجیتالارزهایکهکسانیمتحدهایاالتدر.میشوند

.استدالری2۵0.000جریمهوزندانسالپنجشاملکهمیشوندمحکوممالیاتپرداختاز

در رمز ارزها KYCتفاوت اصول : دلیل



مجازیپول 

مجازیمتمرکزیامنتشرشدهتوسطبانکمرکزیپول(CBCC)

مدیریتمجازیغیرمتمرکزکهتحتنظرهیچارگانخاصینیستوبااجماعاعضاشبکهپول
.میشود

پولمجازیوزیرمجموعهارزدیجیتالنوعی.استCryptocurrencyمعادلکلمهکهارزرمز•
لیلایننوعارزبهد.رمزارزنوعیداراییمحسوبشدهوبرایتبادالتاستفادهمیشود.است

.استاینکهبهصورترمزنگاریشدهذخیرهوتبادلمیشود،ازامنیتباالییبرخوردار



کلیمنظر از چهار و ارزرمزها بررسی مالیات 

مزهامالیاتیباسرمایهگذارنارزرمزهاوافرادیکهبهنحویدرحوزهارزرسازمانبرخوردنحوه(1
فعالهستند

پرداختمالیاتبارمزارزها(2

مالیاتیبااستفادهازرمزارزهافرار(۳

مالیاتدرمبادالترمزارزهابااستفادهازقراردادهایهوشمنداخذ(۴



کلیمنظر از چهار و ارزرمزها بررسی مالیات 

ه مالیاتی با سرمایه گذارن ارزرمزها و افرادی که بسازمان برخورد نحوه ( ۱
نحوی در حوزه ارز رمزها فعال هستند 

پرداختمالیاتبارمزارزها(2

مالیاتیبااستفادهازرمزارزهافرار(۳

مالیاتدرمبادالترمزارزهابااستفادهازقراردادهایهوشمنداخذ(۴



ذارن  برخورد سازمانی مالیاتی با سرمایه گنحوه (  ۱
رمز ارزها  حوزه افراد فعال در ارزرمزها و 



آمریکا

FinCEN:
وولشوییپازجملهاقتصادیجرائمبامبارزهوظیفهکهآمریکا«اقتصادیجرائمبامبارزه»سازمان
تعریفابوآوردهبهحسابپولنوعیبهعنوانرادیجیتالیارزهاینیزداردراتروریسممالیتأمین

سازمانهایوشرکتهاافراد،تمامکهاستنمودهاعالم،201۳سالدرخودبیانیهدر،ویژهآئیننامه
وkycسیاستهایاجرایبهموظفدیجیتالیارزهایتبادلوتوزیعتحصیل،درمشغول

.هستندپولشوییضدسازوکارهای

IRS :

.تاسراهنماییبرایاستفادهمالیاتدهندگانپولدیجیتالارائهکرده IRS 2014-21اطالعیهدر
جهتاطمینانازثبتکاملفعالیتامکانارائهجزئیاتسازمانخدماتدرآمدداخلیایاالتمتحده

.مبادلهرادرفرمهایاظهارنامهمالیاتیفراهممیکند



بایددالر،مانندنقدپولبرایرمزارزپرداختهنگامافراداستاندارد،مالیاتیقوانینبهتوجهبا•
خریداریدالر۶000قیمتباراکوینبیتفرد،اگرمثال،عنوانبه.بدانندرارمزارزپایهقیمت
مبلغبهرامدتکوتاهسرانهدرآمدبرمالیاتفروخت،دالر۸000آنازبعدماهسهوکرد

.کندپرداختبایدرادالری2000
ربمالیاتدرازمدتمالیاتشود،انجامسالهدوزمانیدورهیکطیدرمشابهیتجارتاگر•

.شودمیاعمالمالیاتیمقرراتمبنای
سوداست،کنندگانمبادلهازمتفاوتاندکردهاستخراجراآنهاکهکسانیتوسطرمزارزهافروش•

سپوآیدمیحساببهکاروکسبدرآمدعنوانبهشده،استخراجرمزارزهایفروشازحاصل
.ودشمیپرداختبرقوکامپیوترافزارسختمانند،استخراجعملیاتهایهزینهکسراز

آمریکا



ومدتکوتاهدرآمددرباشند،داشتهنگهسالیکازکمتربرایرارمزارزهاافراداگرامریکادر•
مالیاتونقانطبق.میشودمحاسبهمدتبلنددرآمددرباشند،داشتهنگهسالیکازبیشاگر

:استزیرتصویرشرحبهدرازمدتومدتکوتاهمالیهایمالیات،شدتصویباخیراکه201۸

آمریکا



آمریکا



کانادا 
این.کردارائهرمزارزهامالیاتدربارهراایبیانیه(CRA)کانادادرآمداداره،201۳سالدر•

هبیانیبهشبیهبسیارCRAبیانیه.نکردمعرفیدقیقچارچوبیکامابرداشتدرهاییتوصیهبیانیه

است،متحدهایاالتداخلیدرآمدخدماتسازمان

Billباراخودنامهموافقتکاناداکلفرماندار،201۴ژوئندر• C-31،مربوطاصالحاتشاملکه

بهدجدیقانون.دادارائهاست،تروریسممالیتأمینقانونوپولشوییجرایمازحاصلدرآمدبه

آنقانونومیداند"پولیخدماتکارهایوکسب"رامجازیارزهایپولشویی،ضدمقاصدمنظور

.استزیربناییمقرراتصدورانتظاردرهنوز



استرالیا
سترالیاادولتطرفازشدهرمزنگاریارزهایدیگروکوینبیت.میشودمحسوبسرمایهارز،رمزاسترالیادر•

مالیاتشاملخصیشتراکنشهایبارابطهدربیتکوینعرضه.اندشدهپذیرفتهپرداختسیستموابزاربعنوان

قابلدرآمدبعنوانآنازحاصلدرآمد،باشدکوینبیتماینینگتجارتدرفردیاگر.میشوددرآمدبر

نگاریرمزارزهایبررافیاتارزهایبرمالیاتقوانینداردقصداسترالیادولت.شدخواهدلحاظحسابرسی،

دریافتجهتاریکبوشدهرمزنگاریارزخریدبراییکباردوبار،کاربرانقبالاسترالیادر.نمایداعمالنیزشده

.استاصالححالدرارزهارمزمالیاتیقوانیناما.کردندمیپرداختمالیاتخدمات،یاکاال

هازمالحظاتمالیاتبردرآمدسرانهوپیامدهایمالیاتیناشیازاستفادهمچنینATOادارهمالیاتاسترالیا•

.رادرنظرداردارزهایدیجیتال



کلیمنظر از چهار و ارزرمزها بررسی مالیات 

مزهامالیاتیباسرمایهگذارنارزرمزهاوافرادیکهبهنحویدرحوزهارزرسازمانبرخوردنحوه(1
فعالهستند

پرداخت مالیات با رمز ارزها  ( ۲

مالیاتیبااستفادهازرمزارزهافرار(۳

مالیاتدرمبادالترمزارزهابااستفادهازقراردادهایهوشمنداخذ(۴



مالیات با رمز ارزهاپرداخت ( ۲



پرداخت مالیات با رمز ارزها

ایالتاولیناوهایوایالتنوامبر،2۵روزدرWSJجورنالاستریتوالگزارشاساسبر•
.پذیرفتخواهدمالیاتپرداختروشیکعنوانبهراکوینبیتکهاستآمریکایی

اجازه،201۹سالابتدایازداردقصدسوئیسدرچیاسوشهرداریبلومبرگ؛گزارشاساسبر•
اینالشتراستایدرسوئیستصمیماین.بدهدشهروندانبهراکوینبیتبامالیاتپرداخت
.استجهاندرمالیفناوریحوزهدرهابیکبهشدنتبدیلبرایکشور



مالیات با رمز ارزهاپرداخت 
،ترمزارزهاسارزشبرانگیز،چالشمباحثازیکیاست،مطرحرمزارزهابامالیاتپرداختموضوعوقتی

.شودبررسیدبایمالیاتدرقیمتینوساناتاثراتبنابراین.استروبروبسیارینوساناتبارمزارزهاقیمت

رمزمرگچرخهرمزارزها،قیمتکاهشدرمهممباحثازیکی
Death)ارزها Spiral)پروتکلازکهارزهاییرمزدر.استPoW

ازرزارمزقیمتوقتیکهمیشودایجادایچرخهمیکننداستفاده

دهشخارجدورازماینرهاازتعدادیباشد،کمترآناستخراجقیمت

تقیمکاهشبهچرخهاینویافتهکاهشارزرمزآنبهاعتمادو

.میشودمنجرارزرمز



کلیمنظر از چهار و ارزرمزها بررسی مالیات 

مزهامالیاتیباسرمایهگذارنارزرمزهاوافرادیکهبهنحویدرحوزهارزرسازمانبرخوردنحوه(1
فعالهستند

پرداختمالیاتبارمزارزها(2

مالیاتی با استفاده از رمز ارزهافرار ( ۳

مالیاتدرمبادالترمزارزهابااستفادهازقراردادهایهوشمنداخذ(۴



فرار مالیاتی با استفاده از رمز ارزها( ۳



الیاتیدیجیتال یا اجتناب مطریق ارزهای مالیاتی از فرار 

.ازمهمترینمبحثدرمالیاترمزارزهامطرحمیشودمقولهفرارمالیاتیاستیکی

:استمالیاتیدرارزرمزهاازدومنظرقابلبررسیفرار

ازرمزارزهابرایپولشویییااستفادهمالیاتیبااستفادهازرمزارزهافرار

مالیاتیدرمبادلهارزرمزهابرایافرادفعالدراینحوزهکهبهعلتماهیتاجتناب
.میافتدناشناسبودنرمزارزهااتفاق



فرار مالیاتی از طریق ارزهای دیجیتال یا اجتناب مالیاتی

بیکوینسرمایهگذار۵۶۴ازدرصد2017،۳۶سالدرLendEDUسنجینظرنتایجاساسبر•
201۸سالدرگذاریهاسرمایهایندرآمدبرمالیاتپرداختازآگاهانهطوربهآمریکادر

.میکننداجتناب

تالشهااینوهستندمالیاتپرداختسیاستهایرویبیشترتمرکزحالدرنظارتیسازمانهای•
حالدرزنیزمینهایندرالمللیبینهمکاریبلکه.نمیشودمحدوددولتیسیاستهایبهتنها

استافزایش
اجرایرهبراناتشدندمتحدیکدیگربامتحدهایاالتوانگلستانهلند،کانادا،استرالیا،دولتپنج•

مالیاتهایافزایشبهروتهدیداتداردقصدسازماناین.دهندتشکیلرا(J5)جهانیمالیات
.استرمزارزهامالیاتهاچالشاینازیکیودهدکاهشرااینترنتیجرایمودولتی



Crystal
ومرتبطخاصاشمشکوک،آدرسهایشناساییبرایها،دادهآنالیزوپیشرفتهتحلیلوتجزیهازکریستال•

ردیابیویشناسایدرمالیمؤسساتوقانونگذاربهومیکنداستفادهقانونیغیرفعالیتهاینهایتدر
.میکندکمکپولشوییمانندمجرمانهایفعالیتهای

web)وبخزندههایمانندراهکارهاییوخوشهبندیالگوریتمیکباکریستالدر• crawler)ثبتنامو
،مشخصریسکامتیازیکفعالیت،نوعحسبکاربرهربهوشدهشناساییکاربرهرآدرسهایدستی
.میگیردتعلق



نشحریم خصوصی در ارزرمزها و ناشناس ماندن مبدا تراک

ووصیخصحریمافزایشحالدرنیزدهندگانتوسعهرگوالتور،ومالیاتیسازمانهایتالشمقابلدر

دروصیخصحریمحفظباارزهاییرمزمنظورهمینبه.هستندرمزهاارزدرتراکنشداشتننگهمخفی

PIVX،Monero،Zcashازمیتوانکههستندایجادحال , Dash Navcoin،Hcash،Cloakcoin،

Stealthcoin،Hush, ZoinوSpectrecoinبردنام.

وتاسمتفاوتتراکنشمبداکردنپنهاندرخصوصیحریمهایپروتکلازهریکهایاستراتژی

.دارندراخودخاصمعایبومزایاهریک



نشحریم خصوصی در ارزرمزها و ناشناس ماندن مبدا تراک
ZK-SNARK:مخفف"Zero-Knowledge Conducted Non-Interactive Argument of Knowledge"

نشانبدون،راخاصیاطالعاتمالکیتتواندمیشخصکهدارداثباتساختاریکبهاشارهواست
تاییدامکاننرهامایبهالگوریتماین.کنداثباتتعاملگونههیچبدونومخفیکلیدماننداطالعاتیدادن

مانندییارزهارمزتوسطپروتکلاین.میدهدتراکنشمبلغومقصدمبدا،دانستنبدونراتراکنش
ZCashنامشاندرکهZ،میشوداستفادهدارند.



برایارامکاناین.استخصوصیحریمحفظبرتاکیدبادیگرالگوریتمیک:Coinjoinالگوریتم•
داردتلفیمخانواعوشودردیابیقابلغیرتراکنشتاکنندادغامرامعامالتکهکندمیفراهمکاربران
Privateمانند Sendدشارزرمزدرکه(dash)دوالگوریتمایندر.میگیردقراراستفادهمورد

ازPivxرمزارز.میسازنددشوارراخروجیهاوورودیهاارتباطاتیافتنومیشوندلینکهمبهتراکنش
.میکنداستفادهالگوریتماین

شحریم خصوصی در ارزرمزها و ناشناس ماندن مبدا تراکن



RngCT((Ring Confidential Transactionsالگوریتم •

شحریم خصوصی در ارزرمزها و ناشناس ماندن مبدا تراکن

ابیردیغیرقابلرمزنگاریالگوریتمیک

ردنکمخفیامکانارسالکنندهبهکهاست

تدریافآدرسوتراکنشمقدارتراکنش،

.میدهدراکننده



Zerocoin :توسطمتیودیگرینبرای201۳زیروکوینیکپروتکلحفظحریمخصوصیاستکهدرسال
.ارائهشدهاستتراکنشهایبیتکوینبسطپروتکلبیتکوینواضافهکردنرمزنگاریبه

حریم خصوصی در ارزرمزها و ناشناس ماندن مبدا تراکنش



:Zero-Knowledge Proofپروتکل •

اشتندنگهمخفیباکهمیدهدرااجازهاینکابربهپروتکلینا

دهشادعاارزرمزمقدارمالککهکندثابتخود،تراکنشمبدا

مزرویافتهکاهشکنندهاثباتموجودیشرایطایندر.است

ادرسدرارزمقدارهمانومیشوندذخیرهسپردهاستخردرارزها

اینرمزوگرفتهقراراندنشدهثبتاصلیبالکچیندرکههایی

سپس.میگیردقرارکنندهاثباتاختیاردرمصرفیکبارآدرس

گیرندهبهسپردهاستخرازواقعیرمزارزpourعملیاتطی

.میشودمنتقل

شحریم خصوصی در ارزرمزها و ناشناس ماندن مبدا تراکن



:حلقویامضای

امضایازایمجموعهیکایجادامکانحلقویامضای

جادایکنندهامضاهویتشدنآشکاربدونرا،احتمالی

صادفی،تتراکنشچندبینتراکنشفرستنده.میکند
ونشتراکبرایتلفیقیسطحانتخاب.میشودپنهان

دیگرامضایچنداینکهانتخابیادخیلامضاهایتعداد

ابشوندتلفیقاوامضایباامنیتیهایالیهبرای

ادهاستففناوریاینازمونروارزرمز.استفرستنده

.میکند

حریم خصوصی در ارزرمزها و ناشناس ماندن مبدا تراکنش



کلیمنظر از چهار و ارزرمزها بررسی مالیات 
مالیاتیباسرمایهگذارنارزرمزهاوافرادیکهبهنحویدرحوزهارزرمزهاسازمانبرخوردنحوه(1

فعالهستند

پرداختمالیاتبارمزارزها(2

فرارمالیاتیبااستفادهازرمزارزها(۳

هوشمندقراردادهای اخذ مالیات در مبادالت رمز ارزها با استفاده از ( ۴



مالیات در مبادالت رمز ارزها با استفاده ازاخذ ( ۴
قرارداد های هوشمند



قراردادهای هوشمند
رتخودکارقراردادهایدیجیتالیهستندکهشرایطقراردادبااجماعغیرمتمرکزازطریقکدهابصو

.اجرامیشوند

هاگرهمامیتاجماعباوبالکچیندرکهاستکامپیوتریبرنامهیکازنمونهایهوشمندقراردادیک
بریکارحسابیکوسازیذخیرهفایلیکبرنامه،کدیکشاملهوشمندقرارداد.شودمیاجرا
یککهزمانی.کندایجادبالکچینبهمعاملهیکارسالباراقراردادیکتواندمیکاربرهر.است

هوشمنددادقراربرنامهمنطق.نداردتغییرقابلیتوماندهثابتقراردادبرنامهکدشد،ایجادقرارداد
رابالکچیناسیاسچهبریاوبرسندآلایدهنتیجهبهچگونهکهشودمیتعیینهاگرهشبکهتوسط

.کنندرسانیروزبه

.رددارایمجوز،پبادهسازیکهایقراردادهایهوشمندرامیتواندربالکچینهایخصوصیباگره



قراردادهای هوشمند



(cardano)کاردانو 

وایجادقابلیتهاینکبرعالوهکهاستبالکچینبرمبتنیپلتفرمیککاردانو•
هالیچندمعماریازاستفادهباراامنیتدارد،راهوشمندقراردادهایاجرای
.تاسگرفتهنظردرراهمزمانرارگوالتوروکاربرنیازومیکندتامین

قانونیمسایلوکاربرانخصوصیحریمبینتعادلبرایتالشدرکاردانو•
.است

.شدعرضهبازاربهرسما2017دسامبرکهداردنام(Ada)شبکهاینارز•

Ouroborosپروتکلازکاردانو• POSتنهاشودمیگفتهکهکندمیاستفاده
.استشدهثابتریاضیامنیتباسهاماثباتپروتکل



زایشافباعثتفکیکاین.استیافتهتوسعه(CCL)رایانشیالیهو(CSL)توافقالیهدودرکاردانو•
سازییسفارشامکانوپلتفرمدرهوشمندقراردادهایبیشترپذیریانعطافخصوصی،حریم

.میشودقراردادها
مدهآوجودبهپذیریمقیاسبهبودهدفباکهمیکندعملدفترکلترازعنوانبهCSLالیه•

.استحسابداریتعادلوارزشانتقالمسئولالیهاین.است
مسئولواستتراکنشانجامچگونگیومحاسباتمورددراطالعاتیشاملکهCCLالیه•

.استشدهجداCSLازاست،قانونیکنترلوهوشمندقراردادهای
احتمالیخطاهایبرابردرمیشود،ادعاکهکندمیاستفادههسکلنویسیبرنامهزبانازپلتفرماین•

.داردمصونیت

(cardano)کاردانو 



چالش های رمزارزها
مزارزهاربایدهوشمندقراردادهایدراستفادهیاومالیاتعنوانبهرمزارزهاشدنپذیرفتهبرای

انتخابهوشمندقراردادهایدراستفادهبرایراباالترامنیتبارمزارزهاییوکردشناسیآسیبرا

.میشوندمعرفیارزهارمزحمالتوهاچالشمهمترینازبعضیادامهدر.کرد



رمزارزهاچالش های 

۵۱٪حمله (۱

۲)Sybil attack 

۳ )kleptographic attack

 Nothing at Stakeحمله ( ۴

٪۱حمله ( ۵



۵۱٪حمله 

فرایندازاعظمیبخشگرفتندستدربامحدودیگروهکهکهمیافتداتفاقدرصورتی۵1٪حمله

کاراتاثبپروتکلازکهارزهاییرمزدرحملهاین.کنندتاییدرابالکهادرصد۵1بتواننداستخراج،

شبکهرمزارزمحاسبهزمانازدرصد۵0ازبیشتصاحب.میافتداتفاقبیشترمیکنند،استفاده

امنیتبهکهورجارزرمزاخیرااما.استبرهزینهبسیاروبودهزیادیانرژیوزمانصرفمستلزم

توسطتوکنهزار2۵0وگرفتقرار۵1٪حملهمعرضدراستمشهورخصوصیحریمازحفاظتو

.رفتسرقتبههکرها



Sybil attack
یرغسیستمهایدرجعلیمتفاوتهویتچندینایجادبامیتواندمهاجمیکحملهنوعایندر

افزایش،سیبلحملهکاهشبرایروشیک.بیاندازدخطربهرااکثریتتوافقموردارایمتمرکز،
ممکنکوتاهزمانیدورهیکدرهویتچندینایجادکهاستحدیدرجدیدهویتایجادهزینه
.نباشد

کارمساویتعدادارسالباکهاستدادهپیشنهادSybilحملهشناساییبرایراروشیمایکروسافت
منابعدارایهایشناسهآمده،بوجودتاخیرازمیتوانمختلف،نودهایبرایPoWمحاسباتی
.کردشناساییرامشترک



kleptographic attack
امضایالگوریتم،Diffie-Hellmanکلیدیمبادله،RSAکلیدبرایKleptographicحمالت

SSL،SSHهایپروتکلواستشدهطراحیهاپروتکلورمزنگاریهایالگوریتمدیگرودیجیتال

.هستندپذیرآسیبkleptographicحمالتمقابلدرIPsecو

العاتیاطبررسیباراپروتکلیاخاصرمزنگاریالگوریتممیتواندمهاجمفردموارد،اینهمهدر

نامتقارنپشتیمنطقازاستفادهباوغیرهوکلیدتبادلهایپیامدیجیتال،امضایعمومی،کلیدمانند

حملهجملهاز)kleptographicحمالتعملینمونهچندبعنوان.کندشناساییخود،مخفیکلید

JCrypToolازمیتوان(RSAسیستمبهSETUPساده پلتفرممستقلبازمنبعنسخهو1.0

.بردنامCrypToolپروژه



attackNothing at Stake
Nothing-at-Stakeحملهبروزباعثمیتواندسهماثباتاجماعپروتکلدرفرصتهزینهوجودعدم•

باریکباراهتازبالکمعرفیفرصتبارچندمیتواندسهماثباتاجماعپروتکلماینردریک.شود
.بیاورددستبهکردن،هزینه

.استمقاومNothing-at-Stakeحملهبرابردرکاراثباتاجماعپروتکل•

blockchainپذیری،مقیاسمشکلحلوPOSپروتکلدرNothing-at-Stakeحملهبامقابلهبرای•

shardingاستآمدهبوجود.

قطعاتاینیکلوضعیتوتقسیمکوچکتریقطعاتبههاتراکنشوضعیتوسابقهمدل،ایندر•
.شودمیذخیرهاصلیبالکچیندر



۱٪حمله  

تواندمیخودامااست،Nothing-at-StakeحملهاثراتکاهشباعثShardingچهاگر

shardیکدرونهایگرههایتمامتصاحببامهاجمحمله،نوعایندر.شود%1حملهباعث

درهاگرهتصادفیتوزیعبرایBeaconالیه.میکندپشتوانهبدونتراکنشهایایجادبهاقدام

.استشدهاجباریمشکلاینحلبرایهاshardکل



جمع بندی و پیشنهادات
الیاتیممقرراتوقوانینبازنگریودیجیتالارزهایبرمالیاتنظامتکمیلوتوسعهضرورت•

اتخاذرونایاز.استافزایشبهروشکنساختارهایتکنولوژیودیجیتالاقتصادبامتناسب
توسعهآتیهایبرنامهدربایدرادیجیتالاقتصادبامواجههبرایقضاییواجراییقانونی،تدابیر
.دادقرارکشورمالیاتینظام

اداقتصاصلیجریانبهشدنتبدیلحالدرحاضرحالدراماشدندمتولدحاشیهدررمزارزها•
سازمانیشتربتوجهوترقویبازارهایبهتر،امنیتبیشتر،گذاریسرمایهمعنایبهاینوهستند
مالیاتمتنظیوهادادهتمامردیابیرمزارزها،زیادبسیارنوسانبهتوجهبااگرچه.استمالیاتی
استدشواربسیار



پیشنهادات
انسازمبههرکدامحاکمیتوشوندجداپولیوگذاریسرمایهماهیتتفکیکبهرمزارزها(۱

.شودمحول(مرکزیبانکیابورسسازمان)مربوطه

نجاندنگوبورسعملیاتسازیپیادهبرایبالکچینبرمبتنیهوشمندقراردادازاستفاده(۲
هوشمندقراردادهایدرمالیاتیفرمولهای
احتماالهکرابالکچینخصوصیهایسیستمبرنظارتمختلفروشهایبایدمالیاتیسازمانهای

تکنولوژیابتراکنشجدیدهایروشکههمانطور.دهندتوسعهگیرند،میقراراستفادهموردبیشتر
نیزآنهامالیاتبهمربوطمسائلمیشوند،فراگیرترهوشمندقراردادهایماننددیجیتالیهای

.میشودپیچیدهتر
طوربهتاشوندمتصل(DEX)متمرکزغیرمختلفمبادالتبهمیتوانندهوشمندقراردادهای

ارزشتغییرازحاصلدرآمداگر.دهندانجامراارزهارمزشدهبرنامهریزیپیشمعامالتخودکار
مالیاتیمقاماتتوسط(ضرریا)سودیکعنوانبهمیتواندباشد،داشتهوجودبهاداراوراقبورسدر

.شودمحاسبه



درسرمایهربمالیاتمیانایندرکهرسیدنتیجهاینبهمیتوانکشوردرمالیاتبندیدستهاز(۳
بازنگرییرانامالیاتینظامتحولاصلیمحورسومیناینکهبهتوجهبا.استنشدهتعریفماکشور
منابعادایج)مالیاتیهایپایهگسترشمحور.استمحورشششاملخودکهاستمقرراتوقوانین
.اددقرارمطالعهمورددیجیتالارزهایبرایمیتوانرابرسرمایهمالیاتهمراهبه(مالیاتیجدید

مکاریهایهزمینهدراقتصادیالمللبیننهادهایوسازمانهافعالیتدیجیتالی،توسعهباهمگام(۴
گرفتهرقراکاردستوردرعملیچارچوبهایومعاهداتتدوینویافتهافزایشمالیاتیالمللبین
.شدهاندملحقBEPSفراگیرچارچوببهقضاییحوزهوکشور11۵ازبیشحاضرحالدر.است

فعروداخلیسازیظرفیتدرمیتواندنیزمزبورچارچوببهایرانمالیاتیسازمانپیوستن
.باشدالثمرمثمررمزارزهاودیجیتالیتراکنشهایبرناظرمالیاتیچالشهای

•base erosion and profit shifting

پیشنهادات



رمزارهامعامالتدرحاکمیتپذیرشموردKYCاعمال(۵
تفاوتمکامالشده،وضعمقرراتوقوانینآنبرایکهقبلیشدهشناختهمتدهایباارزهارمزدرهویتاحرازوKYCمکانیزم
طلبدمیراخودخاصمقرراتوقوانینکهمیشودانجاماجماعوجدیدهایشیوهباهویتاحرازفرآیندبالکچیندر.است

.استمشهودکامالخصوصایندرکلیقوانینازابهامرفعوقوانیناصالحضرورتو
تطابقعدموشپذیرعدمگرفتن،نادیده.استآنهادقیقکنترلدرناتوانیدیجیتالیارزهایبهدولتهابیمیلیاصلیعامل

.میشودفناوریهاایناقتصادیفرصتهایازماندنعقبباعثجدید،هایفناوریبهنسبتدولتیسازمانهای

ایراندرپذیرشموردرمزارهایازسبدیتعیین(۶
نبایدزارزهارمهمهبابرخوردنحوبنابرایناستنشدنیانکارالمللیبینوخردهایتراکنشدررمزارزهاازبرخیسودمندی

.نداردورتضرنیزدرکشوررمزارزهاهمهپذیرفتنامااستاهمیتدارایرمزارزهابرخیگرفتننادیدهاگرچه.باشدیکسان
دریعظیمتحوالتمنشااقتصادی،هاینوآوریباها،دولتحمایتصورتدرهاکویناستیبلیاپایدارمجازیارزهای
.بودخواهندکشورهاکالناقتصادوگذاریسرمایهفضای

پیشنهادات



:کهبنحویحاکمیتنظارتتحتآنالینصرافیهایبرایگذاریمقرراتومجوزصدور(۷

.باشندصرافیهادرفعالیتبرایواقعیهویتهایازاستفادهبهملزمافراد•
.شودتشریحگذارسرمایهبرایگذاریسرمایهریسکهای•
.گرددتاییدبایدآنهاهویتوکاربرانواقعینام•
.شوداجباریپولشوییضدسیستمازاستفادهوطراحی•
.شودادهاستفمشتریانحسابخصوصیکلیدهایازمحافظتجهتسایبریایمنیسیستمهایاز•
.باشدپذیرامکانحاکمیتبرایتراکنشهاجزئیاتانتشاروشفافیت•

پیشنهادات



رزهایابندیرتبهومقایسهبرایایموسسهایجادوشدهپذیرفتهارزهایرمزقیمترسمیاعالم(۸
دیجیتال

weissنجیساعتبارموسسهمانندریجیتالارزهایجهانیبندیرتبهموسساتازمیتوانراستاایندر
:زاعبارتندشاخصچهاراین.میکنندبندیرتبهراارزهارمزشاخص،چهاراساسبرکهبردبهره

رسانیبروزقابلیتوحکمرانیقابلیتتعامل،قابلیتپذیری،مقیاسخصوصی،حریم:رمزارزفناوری•
توالیواندازهدراوجازافولوقیمتینوساناتبازار،ترجیحشامل:ارزرمزمخاطرات•
یتظرفشبکه،امنیتتراکنش،سرعتعموم،پذیرشمانند:ارزهارمزاساسیوکلیهایشاخص•

پذیریمقیاسوشبکه
ارزرمزپاداششاخص•

پیشنهادات




