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 چکیده (فارسی)

هاي مختلف ارائه شده است. هدف از  هاي رگوالتوري در حال رشد هستند و رویکردهاي متفاوتی توسط دولت سیستم
هاي  شویی، حفاظت از مشتریان و احترام به تحریم جلوگیري از پول ها، هاي رمزي کاهش تقلب رگوالتوري در حوزه پول

هاي رمزي کم و موضوعات  هاي حاضر در حوزه رگوالتوري پول هاي مجازي، داده به علت عدم بلوغ و رشد پول اقتصادي است.
 مرتبا در دست تغییر است.

 ري از کشورها همچنان نامشخص است.در هر کشور متفاوت است و در بسیا  هاي رمزي شرایط قانونی بودن پول
هاي رمزي اولین گام از رگوالتوري تعیین قانونی بودن استفاده از پول رمزیست که در این خصوص تعداد کمی  در مبحث پول

هاي رمزي به قانونی، غیرقانونی و محدود تقسیم  از کشورها به طور شفاف مخالف آن هستند. رویکرد کشورها درخصوص پول
 هاي رمزي است.  گذاري پول هدف این مقاله بررسی رویکردهاي کشورهاي مختلف به مقوله قانون شود. می

 کلمات کلیدي:

 کوین، قانون، رگوالتوري چین، بیت پول رمزي، بالك

 چکیده (انگلیسی).

The legal status of cryptocurrencies varies from country to country and it is still undefined or 
changing in many of them. While some countries have explicitly allowed their use and trade, 
other have banned or restricted it. 

The purpose of regulation of cryptocurrencies is to reduce fraud, prevent money laundering, 
customer protection and respect to economic sanctions. There is a lack of related data in this 
field and issues are constantly changing.   

Different countries adopt different approaches to the regulation of the cryptocurrencies. 

The aim of this article is to study the different approaches of the countries and related 
authorities towards the regulation of cryptocurrencies.  
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 مقدمه

فافیت هاي بسیاري براي نوآوري، افزایش کارایی سیستم نقل و انتقال پول و افزایش ش چین فرصت ارز رمزي مبتنی بر بالك
هاي نظارتی مرتبط با این فناوري  هاي مقرراتی و مکانیسم هاي جدیدي در زمینه چارچوب کند. همچنین چالش ایجاد می

هاي مرتبط با این فناوري جدید به درون نهادهاي مقرراتی و  گیرد. وارد کردن مهارت ها و تخصص جدید مورد توجه قرار می
 هاي مالی است.  شروي فناورينظارتی، مساله مهمی در روند تکامل پی

است و امکان دور زدن مقررات تطبیقی بدون شناسایی کاربران را   هاي رمزي یک پدیده اقتصادي بسیار ویژه از آنجا که پول
 اند.  آفرین با مشکالتی مواجه کند، رگوالتورها در مواجه با این فناوري تحول فراهم می

المللی  هاي بین هاي پرداخت را تغییر داده است. این فناوري امکان انجام تراکنش ستماین فناوري نوآورانه چگونگی عملکرد سی
سازد  هایی را مرتبط با بحث تنظیم مقررات مطرح می کند، اما همچنین چالش با هزینه عملیاتی بسیار پایین را فراهم می

 ران آن مسوول عملیات سیستم هستند. شود و تنها کارب چراکه این سیستم از طریق هیچ نوع نهاد دولتی اداره نمی

هاي مشخصی در مورد چگونگی  اند اما اغلب پاسخ هاي رمزي منتشر کرده برخی کشورها اطالعات و مقرراتی را در حوزه پول
 کنند. ارایه نمی مند به این حوزه باید انجام دهند هاي عالقه برخورد  با این ابزار و آنچه شرکت

المللی وجود ندارد، مهم است که کشورها و  هاي رمزي در تجارت بین ر رابطه با استفاده از پولاز آنجا که هیچ قانونی د
المللی نظرات و افکار خود را در این حوزه مطرح و یه یک رویکرد واحد در خصوص این روش نوین پرداخت  هاي بین سازمان

 المللی برسند.  بین

 ادبیات موضوع

د هستند و رویکردهاي متفاوتی توسط دولت هاي مختلف ارائه شده است. هدف رگوالتوري  هاي رگوالتوري در حال رش سیستم
 کاهش تقلب ها، حفاظت از مشتریان، احترام به تحریم هاي اقتصادي است.

 هاي حاضر کم و موضوعات مرتبا در دست تغییر است. هاي مجازي، داده به علت عدم بلوغ و رشد پول
 [1]رمزي کشور به کشور فرق می کند و در بسیاري از کشورها همچنان نامشخص است. هاي شرایط قانونی بودن پول

در مبحث پول هاي رمزي اولین گام از رگوالتوري تعیین قانونی بودن استفاده از پول رمزیست که در این خصوص تعداد کمی 
مزي به قانونی، غیر قانونی و محدود هاي ر از کشور ها به طور شفاف مخالف آن هستند. این رویکرد کشورها درخصوص پول

 شود. تقسیم می
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 2016رویکرد کشورهاي مختلف به مقوله پول هاي رمزي در دسامبر  -1تصویر 

 
یی (پول هاي رمزي، قرارداد هاي هوشمند، و...) در مراحل ابتدا هاي زیرمجموعه آن چین و تکنولوژي رگوالتوري در حوزه بالك

 [2]سازي هستند.  پیاده
دهد. همانطور که گفته شد  نشان می 2016هاي رمزي را در دسامبر سال  رویکرد کشورهاي مختلف به مقوله پول 1تصویر 

هاي رمزي در حال رشد است و به همین دلیل رویکرد کشورهاي مختلف در این خصوص به  مقوله رگوالتوري و بررسی پول
، کشور روسیه تغییر 2017کنید در نیمه سال  مالحظه می 2تصویر است چنان که همانطور که در صورت پویا در حال تغییر 

کشورها تا به حال در جهت مثبت و پذیرش  رویکردرویکردي از مخالفت به محتاطانه داشته است. الزم به ذکر است که تغییر 
 بوده است. ها این پول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017ا به مقوله پول هاي رمزي در سال تغییر رویکرد کشور ه -2تصویر

 

 



                                                                                                        

4 
 

  
هاي رمزي دارد. چالش هاي فعلی که رگوالتوران با آن روبرو هستند  طرفانه و قابل قبولی نسبت به پول آمریکا رویکرد تقریبا بی

 قوانین فعلی را گسترش داده تا بتوانند دنیاي پول هاي مجازي را بپذیرند.
ها تماما یک مالیات مشابه با  شوند و نه پول، و تراکنش مجازي به عنوان دارایی در نظر گرفته می هاي در رویکرد مالیاتی، پول

 ها خواهند داشت. سایر انواع دارایی
هاي رگوالتوري است و ماموریت دارد از سیستم مالی  سازي روش پیشرو پیاده 1در سطح فدرال، شبکه نظارت بر جرایم مالی

هاي  هاي اولیه این نهاد ایجاد شفافیت در جایگاه پول قانونی و پولشویی محافظت کند. تالشهاي غیر آمریکا در برابر استفاده
هاي مجازي به عنوان یک  در حالی که استفاده شخصی از پول "بود که طی آن اعالم کرد  2013رمزي در بازار مالی در سال 
  "شود هاي پولی حساب می سرویس جز (Exchange)شوند، اما تبادالت آن  سرویس پولی محسوب نمی

هاي  اند تا اطالعات تراکنش و ماینرها موظف 2کوینی هاي بیت هاي غیرقانونی صرافی جهت مقابله با پولشویی و انجام فعالیت
 آوري کرده و به دولت فدرال گزارش دهند. مشکوك را جمع

هاي رمزي براي پرداخت در دنیاي  ین و سایر پولکو بیت تبدیل و استفاده از و همچنین در خصوص مبحث مالیاتی، فروش،
 شوند. واقعی مشمول مالیات می

ایالت به همراه  12، 2015هاي نوظهور دارند. در آوریل سال  ایاالت مختلف در امریکا نقش بزرگی در تبیین مقررات براي پول
 ن کردند.یهاي مجازي تعی پورتوریکو قوانین و مقرراتی براي پول

طرفانه به این موضوع نگاه  ید قوانین فدرال را از قوانین ایالتی جدا کنیم. معموال دولت فدرال به صورت خنثی و بیدر آمریکا با
کند چرا که ممکن است هر ایالت با  گذاري به علت تقدم قوانین فدرال بر قوانین ایالتی خودداري می کرده و از قانون

گیري و  دهند، موافق نباشد. فلذا دولت فدرال تصمیم شان می که به شهروندانها و یا خدماتی  هاي فدرال روي سود آن کنترل
گذاري در این حوزه را در اختیار هر ایالت گذاشته است. با این حال کلیه ایاالت موظفند جهت ایجاد تعادل بین کلیه  قانون

بانک آمریکا برگزار شد که طی آن  9و اي بین فدرال رزرو  جلسه 2016ایاالت به دولت فدرال گزارش دهند. در ژوئن سال 
هاي رمزي ابراز  کوین و پول الخصوص بیت هاي جدید علی رییس هیئت مدیره فدرال در خصوص مطالعه در حوزه تکنولوژي

ها درخواست کرد  کوین را رگوالتوري کند و از بانک (مجوز ندارد) که بیت تواند عالقمندي کرد و اعالم کرد که دولت فدرال نمی
 ه به مطالعه در این خصوص بپردازند.ک

 [2]هاي رمزي در آمریکا وجود ندارد. چین و پول بنابراین در حال حاضر هیچ قانون رسمی در سطح ملی در خصوص بالك

 نیویورك -1-1
هاي مجازي یکسري قوانین تحت عنوان  براي پول 2015در ژانویه  (NYDFS)دپارتمان خدمات مالی نیویورك، 

Bitlicense Regulation رود،  (یک اصطالح که براي کسب و کارهاي مبتنی بر پول مجازي به کار میbusiness 
license هاي پول مجازي) منتشر کرد.  براي فعالیت 

هاي مجازي هستند باید مقیم نیویورك باشند و باید براي  هاي مرتبط با پول هایی که در فعالیت بر اساس این قوانین شرکت
 روز از تاریخ الزم االجرا شدن قانون اقدام کنند. متقاضیان این مجوز باید داراي موارد زیر باشند: 45 گرفتن این مجوز طی

 شویی  مکانیزم ضد پول -

1 FINCEN-Financial Crime Enforcement Network 
2 Bitcoin Exchange 
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 دیمشتریان خود را کامال بشناس -
 مکانیزم حفاظت از مشتري -
 [2]هاي امنیت فضاي مجازي برنامه -
 الزامات ممیزي -
 [3]الزامات تعلیق  -

  (Virtual currency business activity)ي حوزه پول هاي مجازي از انواع زیر است: ها در این قوانین فعالیت
 دریافت پول مجازي و انتقال آن از فردي به فرد دیگر -1
 ذخیره، نگهداري و کنترل پول مجازي از طرف دیگري -2
 هاي مجازي خرید و فروش پول -3
 تبدیل پول و صرافیارائه خدمات  -4
 ازيتولید، کنترل و مدیریت پول مج -5

کنند در این  گذاري استفاده می هاي مجازي در خرید و فروش کاال و خدمات و یا سرمایه مشتریان و فروشندگانی که از پول
 تعریف جایی ندارند.

 کالیفرنیا -1-2
هاي  دهی و استفاده از پول هاي رمزي را دارد و پیشرو در تطبیق هاي مبتنی بر پول در حال حاضر کالیفرنیا بیشترین فعالیت

 رمزي و دیجیتالی در صنعت مالی موجود خود است.
هاي رمزي وضعیت قانونی بودن در کالیفرنیا بدست آوردند. جدا از صدور مجوز براي کسب و کارهاي  پول 2015در ژانویه 

ست هاي مجازي، ایالت کالیفرنیا به دنبال این است که دولت در خصوص این تکنولوژي اطالعات بیشتري به د مبتنی بر پول
آورد. بنابراین کسب و کارهاي این حوزه را در یک برنامه مشخص جهت کمک به یادگیري ایالت در این حوزه ثبت نام کرده 

 است.
 [2]را معرفی کرد.  3پول مجازي در آمریکاسندباکس اولین  2016بر اساس این هدف کالیفرنیا در سال 

هاي رمزي است تا به ایجاد، تست و آزمایش محصوالت، خدمات،  دهندگان و نوآوران حوزه پول براي توسعه سندباکساین 
ارائه آن در یک محیط واقعی بدون این که در معرض قوانین و مقررات رگوالتوري باشند،  يها هاي کسب و کار و روش مدل

 بپردازند. 

  
ابل توجه از کسب و کارهایی که از تکنولوژي در نظر دارد تا تعداد کم ولی ق (FCA)نهاد نظارت بر عملیات مالی در انگلستان 

هاي پذیرفته  اسامی اولین گروه از شرکت 2016بپذیرد. در نوامبر  Project Innovateکنند در برنامه  چین استفاده می بالك
و کارهایی بر   شرکت پذیرفته شده کسب 16شرکت از  9اعالم شد که  Regulatory Sandbox Initiativeشده در پروژه 

 چین داشتند.  پایه بالك
را آغاز  Project Innovate برنامه  2014نهاد نظارت و تنظیم مقررات موسسات و بازارهاي مالی انگلستان است و در اکتبر 

هاي مقرراتی براي  ، پشتیبانی4کرد که هدف آن حمایت از نوآوري در حوزه مالی از طریق ایجاد سندباکس مقررات

3 US Virtual Currency Sandbox 
4 Regulatory Sandbox 
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 5هاي مقرراتی ها و تسهیم دانش در حوزه فناوري ایجاد واحد مشاوره در حوزه مقررات، توسعه همکاري کارهاي نوآورانه، و کسب
 [5] باشد. تک می هاي فعال در زمینه فین و همکاري با شرکت

اعالم کرد که به تحقیقات در زمینه  6هاي دیجیتال بانک انگلستان مرکزي انگلستان در حوزه پول  در خصوص فعالیت بانک
توان در  یک نسخه دیجیتالی از پول رایج ملی است که می CBDCادامه خواهد داد.  7هاي دیجیتال بانک مرکزي ولپ

کارها در یک بانک مرکزي نگهداري شود. در حال حاضر تنها تعداد کمی از موسسات  و هایی در مالکیت اشخاص یا کسب حساب
هاي خود را نزد این موسسات مالی   رند و سایر افراد باید حسابهاي مرکزي را دا مالی امکان نگهداري حساب نزد بانک

 کند: تحقیق می CBDCدر خصوص دو حوزه مهم مرتبط با  (BofE)نگهداري کنند. بانک انگلستان 
به خصوص امکان کاهش دسترسی به اعتبار. امکان نگهداري پول نزد بانک مرکزي  -در حوزه اقتصاد CBDCکاربردهاي 

هاي نزد بانک مرکزي منتقل  هاي سپرده فعلی را به حساب هاي موجود در حساب به این شود که  افراد پول تواند منجر می
کنند، بنابراین  ها وام پرداخت نمی هاي مرکزي از محل سپرده هاي تجاري، بانک کنند. این بدان علت است که برخالف بانک

تر است. اما این موضوع ممکن است به کاهش وجوه سپرده گذاري  ي امنهاي آنها نزد بانک مرکز افراد بر این باورند که سپرده
 هاي تجاري منجر شود که اثر منفی بر قدرت اعطاي وام دارد.  نزد بانک

ترین گزینه براي  چین به نظر محمل . فناوري بالكCBDCچین براي ایجاد یک  امکان سنجی فنی استفاده از تکنولوژي بالك
ها بهره برد. اما هنوز این  توان از آن براي ایجاد چندین دفترکل تغییرناپذیر و ثبت سریع تراکنش این کار است چرا که می

باشد.  CBDCفناوري در مراحل آزمایشی است و مشخص نیست که بهترین شیوه براي دستیابی به مقیاس الزم براي یک 
 امات عملیاتی بالقوه آن هنوز کامال شناخته شده نیست.چنین و الز هاي مبتنی بر بالك پذیري و امنیت فناوري همچنین انعطاف

شود و استقبال عموم مردم از  هاي نوین شناخته می با اینکه انگلستان به عنوان یک مرکز جهانی براي خدمات مالی و فناوري
اند اما دولت و  فتهکوین در این کشور توسعه یا هاي دیجیتال گستره بوده و بسیاري از خدمات و محصوالت مرتبط با بیت پول

 اند.  و رویکرد عدم مداخله را ترجیح داده  هاي دیجیتال سکوت کرده قانونگذاران انگلستان در خصوص پول
 شویی و وضع مالیات.  اند: حمایت از مشتري، پیشگیري از پول سه حوزه مقرراتی در این زمینه قابل بررسی

  :حمایت از مشتري

اي  مسئولیت تنظیم مقررات در حوزه خدمات مالی را بر عهده دارد، به گونه (FCA)لیات مالی در انگلستان نهاد نظارت بر عم
کارهاي مبتنی بر  و هاي گذشته تعدادي از کسب که حمایت از حقوق مشتریان و حفظ انسجام بازار تضمین شود. در سال

 اند.  رفته FCAکوین به سراغ  هاي بیت کوین به دنبال شفافیت قانونی عملکرد صرافی بیت
هاي دیجیتال ارایه نکرده است. در نتیجه  گذاري پول هیچ گونه راهنمایی سازنده یا نظري در خصوص قانون FCAبه هر حال 

 ندارند.  FCAکوین در انگلستان اجباري به ثبت یا اخذ مجوز از  وکارهاي مبتنی بر بیت کسب
 کنند با این که الزامی به این کار ندارند.  عمل می FCAرات ّاي این حوزه طبق مقر با این حال برخی از کسب و کاره

گذاران براي قوانینی  کنند و به دنبال قانون بدون دستورالعمل رسمی، کسب و کارها طبق دریافت خود از قوانین عمل می
 هستند که بتوانند خود را با آن تطبیق دهند. 

 
 

5 RegTech 
6 BofE: Bank of England 
7 CBDC: central bank digital currencies 
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  :شویی پیشگیري از پول

شویی و مراحل دستیابی به آن  تصویب شد که در خصوص پیشگیري از پول 2007در سال  8وییش در انگلستان مقررات پول
 مهمترین بخش این مقررات است.  9کننده است. شناخت کامل مشتري کمک

 ترین آنها هستند.  اصلی FCAو  10 (HMRC) شود که نهاد مالیاتی انگلستان نامه توسط چند نهاد اجرا می این آیین
کوین وجود ندارد که در  شویی در معامالت مرتبط با بیت گیري از پول هیچ الزام قانونی براي اجراي مراحل پیشدر انگلستان 

 مقایسه با ایاالت متحده آمریکا قابل تامل است.  
ند چرا ده شویی انجام می ها را براي شناخت مشتریان با هدف جلوگیري از پول ها خود برخی از ارزیابی در اینجا هم کسب و کار

 یابد و در نهایت ملزم به تطبیق با مقررات خواهند شد.  که بر این باورند این وضعیت خیلی ادامه نمی
 :وضع مالیات

یک راهنما در قالب  HRMCکوین،  بعد از دریافت درخواست برخی ذینعان در خصوص مالیات بر ارزش افزوده در مورد بیت
 [5]کوین است. ام جوانب مساله وضع مالیات در مورد بیتدر حال بررسی تم HRMCیک نامه صادر کرد. 

  
داند با  کوین را به عنوان یک ابزار مالی و واحد پول  قابل مقایسه با ارز خارجی می بیت (BaFin)نهاد ناظر بازار مالی آلمان 

دهد: واحد پولی  ي مجازي توضیح میها با عنوان پول اي قابل ارجاع نیست. در مقاله 11پول قانونی این تفاوت که به عنوان یک
هاي مجازي  بندي قانونی به تمام پول شود. این طبقه است که به عنوان ابزار پرداخت خصوصی در معامالت تهاتري استفاده می

 [6]د. بندي تاثیري ندارن اند در این طبقه هاي رمزنگاري که بر پایه آن توسعه یافته آوري افزارها یا فن قابل تعمیم است و نرم

قابل پذیرش نیستند و بنابراین نه ارز هستند و نه سکه یا اسکناس خارجی.  پول قانونی هاي مجازي به عنوان در مقابل پول
گیرند چرا که توسط  هم قرار نمی (e-money)جز پول الکترونیک  ،12همچنین بر طبق قانون نظارتی خدمات پرداخت آلمان

 شوند.  هیچ نهادي منتشر نمی

هاي دیجیتال به عنوان  در این مقاله در خصوص شرایط نیاز به اخذ مجوز توضیح داده شده است. تنها استفاده از پول همچنین
دهنده  جایگزین پول نقد یا سپرده براي استفاده در تبادالت به عنوان بخشی از چرخه اقتصادي نیاز به مجوز ندارد. یک ارایه

ها را در خدمات خود با پول دیجیتال بپذیرد بدون اینکه کسب و کار بانکی یا  کننده ممکن است پرداخت خدمت یا تامین
هاي کسب و کار  ها و مدل فرم هاي دیجیتال به عنوان یک تجارت و طبق پلت خدمات مالی ارایه دهد. اما خرید و فروش پول

 شوند.  خاص شامل اخذ مجوز و الزامات مربوطه می

بندي اهداف نظارتی، الزامات مجوزگیري، اصول خدمات  کوین، طبقه زیابی نظارتی بیتاي دیگر این نهاد به ار در مقاله
پردازد.  هاي کاربران آن می گران انحصاري و ریسک هاي کارگذاري، معامله هاي تجاري چندجانبه، شرکت کارگذاري، سیستم

[6] 

 شود. یا معامله مشمول مالیات می ماینینگ سود ناشی از فرآیند آلمانهمچنین در 

8 Money Laundering Regulations 2007 
9 customer due diligence 
10 HMRC: HM Revenue & Customs 
11 Legal tender 
12 German Payment Services Supervision Act 
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هاي  ترین سیستم رگوالتوري را دارد. کانادا اولین کشور دنیاست که قانون مالیات روي پول و توسعه یافتهترین  کانادا منسجم

 هاي رمزي هستند: هایی است که اغلب همراه پول است. سیستم مالیاتی به دنبال حداقل کردن ریسک ایجاد کرده مجازي را
 پولشویی -1
 ها وریستتامین مالی تر -2

 هاي مجازي در حال رشد، ابراز تمایل کرده است. در خصوص کسب دانش در حوزه بازار پول 13بانک کانادا
چین ایجاد  روي تکنولوژي بالك CadCoinنسخه دیجیتال از دالر خود را تحت عنوان  2016بانک مرکزي کانادا در ژوئن 

کنسرسیموي را تشکیل دادند که در این پروژه فعالیت  TDBank و Scotiabankکرد. بانک مونترال، رویال بانک کانادا، 
 [2]کردند.

روپا    
ها و  هاي رمزي نقش هاي رمزي کاربرد ندارند چراکه در پول قوانین سنتی و قبلی در خصوص پول طبق گفته بانک مرکزي اروپا
 [7]بازیگران سنتی وجود ندارند.

چین و کاند. پارلمان اروپا در خصوص رگوالتوري بال گذاري مشغول به قانون نهادهاي مختلفی در سطح کالن در اروپا
کند و در سوي دیگر کمیسیون اروپا به شدت بر روي درك و برداشت این  هاي آن به صورت مستقیم مداخله نمی تکنولوژي

ایجاد شده تا پلتفرمی براي تبادالت  2016هاي رمزي مشغول کار است. این کمیسیون در جوالي  ژي در حوزه پوللوتکنو
کمیسیون یک گروه  2016تهیه کند. در نوامبر  AMLهاي  تحت دستورالعمل 14کیف پول رمزي و ارائه دهندگان سرویس پول

 براي این موضوع تشکیل داد. (FTTF)ویژه اقدامات مالی 
 17و نهاد اوراق قرضه و بازار اروپا16نهاد بانکداري اروپا ،15بانک مرکز اروپا مزي، رگوالتوران اروپایی مانندهاي ر در حوزه پول
 اند. هاي متفاوتی ارائه داده گیري اسناد و نتیجه

EBA  در  هایی نشوند. اخیرا الت با چنین پولمها توصیه کرد وارد معا ن به بانکآاي منتشر کرد و در  مقاله 2014در جوالي
هاي مجازي در دستورالعمل چهارم  (کمیسیون اروپا) مبنی بر شناسایی کردن پول ECدر واکنش به تصمیم  2016آگوست 

در فرانسه، تصمیم به ایجاد قوانین در این  2015و همچنین با توجه به اقدامات تروریستی سال  [2] 18اقدامات ضد پولشویی
پروپوزالی توسط این نهاد  2016تروریست پرداخت. در نهایت در اواخر سال  الخصوص جهت حفاظت از تامین مالی حوزه علی

 ارائه شد که در آن الزامات قانونی زیر ذکر شده است:
 لزوم وجود استانداردهاي کنترلی -
 ها اجراي تحریم -
 [3]سازي قوانین ضدپولشویی پیاده -
 [7]راهکارهاي مقابله با فرارهاي مالیاتی  -

13 Bank of Canada 
14 Wallet 
15 ECB: European Central Bank 
16 EBA: European Banking Authority 
17 ESMA: European Securities and Market Authority 
18 4th AMLD 

                                                 



                                                                                                        

9 
 

 
 مالیات:

اعالم کرده است که مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر روي کاال و خدمات روي تبدیل بین پول حقیقی و پول  اتحادیه اروپا
شوند، مشمول  هاي رمزي ایجاد می هایی که براي خرید کاال و یا خدمات با استفاده از پول مجازي وجود ندارد ولی تراکنش

 مالیات هستند.
دیه اروپا این قانون را وضع کرد که تبدیل ارزهاي سنتی به مجازي و بالعکس معاف از دادگاه قانونی اتحا 2015در اکتبر 

 [7]شود. کوین به عنوان یک روش پرداخت نگاه کرد نه کاال که مشمول مالیات می مالیات هستند. و باید با بیت

حده عربی    
را در ژانویه  19هاي پرداخت الکترونیک سازي و سیستم ههاي قابل ذخیر بانک مرکزي امارات سند چارچوب مقرراتی براي ارزش

اي ایمن و  هاي دیجیتالی در امارات متحده عربی به شیوه منتشر کرد. هدف از انتشار این سند تسهیل گسترش پرداخت 2017
شده و بنابراین  ممنوع اعالم 20هاي مجازي ) به صراحت استفاده از پول.D.7.3مند بود. اما در بخشی از این سند (بند  قانون

 باشد.  هاي دیجیتال نیز غیرمجاز می هاي پول تجارت و تراکنش
 کوین امارات شد. تک و بیت هایی در صنایع مبتنی بر فین برانگیز و نگرانی این سند منجر به موارد بحث

دهد و این مقررات براي  یرا پوشش نم» هاي مجازي پول«اي صادر و اعالم کرد: این مقررات  رییس بانک مرکزي امارات بیانیه
چین قابل اجراي نیست. همچنین اضافه کرد  هاي زیرساختی مثل بالك ها و تکنولوژي هاي رمزي، صرافی کوین و سایر پول بیت

   [8]هاي مجازي تحت بررسی بانک مرکزي قرار دارند و مقررات جدید به طور متقضی صادر خواهد شد. که پول

 ژاپن -7
هاي رمزي دارد. این قوانین در سه دسته کلی قوانین مالی ژاپن  هاي حوزه پول گذاري فعالیت در قانون اي ژاپن نقش پیشگیرانه

 گیرند: جاي می
  21قوانین تسویه وجوه -1
  22فعالیت هاي بانکی -2
 [3] 23قوانین ضدپولشویی -3

 قوانین تسویه وجوه:

یت و کارایی این سیستم ها کمک می کند. این قانون به محافظت از کاربران در خدمات تسویه مالی و همچین تقویت امن
 اخیرا این قانون به گونه اي اصالح شده تا به طور مستقیم تبادالت پول هاي مجازي را قانونگذاري کند (داخلی یا بین المللی)

هر ارائه شود. تحت این قانون  2017قرار بوده تا قبل از ژوئن  New Funds Settlement Lawsاین اصالحیه تحت عنوان 
ارائه دهد، باید توسط  24 (VCEO) عملیات تبدیل (صرافی) ارز مجازي موجودیت داخلی یا خارجی که می خواهد خدمات

 [3]شود.  تبتدولت 

19 (Regulatory Framework for Stored Values and Electronic Payment System 
20 Virtual Currencies 
21 Fund settlement Law 
22 Banking Act 
23 Anti Money Laundering Laws 
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 مدارك مورد نیاز چهت ثبت:
 فرم درخواست -
باشد. (از نظر  VC Exchangeمدارکی که نشان دهنده توانایی آن شرکت و کارکنانش در انجام فعالیت هاي  -

 ستی و قابل اعتماد بودن)در
 لیست سهامداران -
 در حوزه قضایی مربوط به خودش FVCEOمدارکی دال بر ثبت یک  -
 ترازنامه هاي شرکت -
 VCEقوانین داخلی آن شرکت در حوزه کسب و کارهاي  -
 نحوه تبادالت با مشتري -
 [9]نحوه تبادالت با ارائه دهندگان خدمات  -

 تقسیم می شوند.  (FVCEO)و خارجی  (DVCEO)اخلی ارائه دهندگان این خدمات به دو دسته د
باید آن کسب و کار یک دفترکار داخلی (محلی) داشته باشد اما شرکتی که براي خدمات  FVCEOدر حوزه فعالیت هاي 

این شرکت می تواند یک شرکت خارجی   هیچ عنوان اجازه انجام فعالیت در داخل ژاپن را ندارد. خارجی رجیستر شده است به
که باشد که جهت ارائه فعالیت هاي بین المللی در ژاپن نمایندگی دارد ویا یک شرکت ژاپنی که قصد ارائه خدمات بین الملل 

 باید یک نماینده در ژاپن داشته باشد که مقیم ژاپن باشد. (نیاز به ملیت ژاپنی نیست) FVCEOدرخواست کننده  [4] دارد.
می کنند، چه داخلی و چه خارجی، در صورت عدم ثبت (رجیستر شدن) به سه  VCEO. کلیه شرکت هایی که اقدام به [5]

 سال زندان و یا پرداخت سه میلیون ین و یا هردو متهم خواهند شد.
 [3]یکی از الزامات ثبت این شرکت ها داشتن سرمایه کافی (حداقل سرمایه) است که توسط هیئت دولت مشخص می شود.

 )[9]هزار دالر  87میلیون ین ژاپن معادل  10(
 ثبت شده باید از موارد زیر پیروي کند: VCEOیک 

جلسات الزامی با مشتریان: قبل از عقد قرارداد باید کاربران در خصوص هزینه ها، کارمزد ها، و بندهاي قرارداد به  -1
 طور شفاف آگاه شوند.

 ADR- Alternative Dispute)باید با سازمان حل اختالفات  VCEOتعیین فرآیند شکایات: یک  -2
Resolution) .در ارتباط باشد تا شکایات را بررسی و مرتفع کند 

 ثبت شده باید گزارشات کاري انجام شده خود را به دولت ارائه دهد. VCEOالزامات گزارش دهی: هر  -3
مجوز را لغو ها شوند، دستور تعلیق فعالیت ها را صادر کنند،  VCEOنظارت: مسئولین اجازه دارند وارد فعالیت هاي  -4

 [3]کنند و ... 
 Banking Act, Fund-Transmitting Transaction)فعالیت هاي بانکی، تراکنش هاي انتقال وجه 

Business): 
تراکنش هاي انتقال وجه بدین صورت تعریف می شوند: تراکنش هایی براي انتقال پول که به درخواست مشتري و با استفاده 

 ایجاد می شوند. از یک مکانیزم انتقال وجه، 
درست است که پول هاي مجازي به صورت بالقوه یک روش کم هزینه و ساده انتقال وجه هستند، اما انتقال خود پول مجازي 
از فردي به فرد دیگر، تراکنش انتقال وجه در نظر گرفته نمی شود. با این حال اگر یک کاربر مبلغی در حساب بانکی خود 

24 VCEO: Virtual Currency Exchanging Operator 
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به پول مجازي کند و سپس اینپول مجازي به حساب دیجیتال گیرنده ارسال و تبدیل به پول  داشته باشد و آن را تبدیل
 [3]در نظر گرفته می شود.  (transmitting fund)حقیقی شود، این تراکنش انتقال وجه 

 قوانین ضد پولشویی، فعالیت در حوزه جلوگیري از اعمال مجرمانه
هاي  افزوده شده است که بر اساس آن کسب و کارها باید پروسه AMLه قوانین همانند قوانین تسویه وجوه، یک الحاقیه ب

و  KYCو همچنین اطالعات  KYC25مشخصی براي شناسایی مشتریان خود در زمان افتتاح حساب داشته باشند. 
 [3]هاي مشکوك را به مسئولین اطالع دهند. ها را جمع آوري کند و فعالیت تراکنش

 
اشی از معامالت بیت کوینی، خرید ایجاد شده توسط پول رمزي و همچنین سود تراکنش ها شامل سود ن ژاپنهمچنین در 

 مالیات می شود. 

  
روسیه دیدگاه ناموافق تري نسسبت به پول هاي رمزي دارد. بانک روسیه ابراز نگرانی کرده بو که این پول هاي می توانند 

سادگی به سازمان هاي حامی تروریست پول ارسال کنند. به همین دلیل استفاده فعالیت هاي پولشویی را تسهیل کنند و یا به 
بالك و  2015از پول رمزي در پرداخت ها را محدود و ممنوع کرد و بسیاري از وب سایت هاي پول رمزي را در اوایل سال 

واند توسط افراد یا موجودیت هاي دفتر دادستان کل روسیه اعالم کرد که بیت کوین نمی ت 2015فیلتر کرد و در فوریه سال 
تغییر کرد و دولت روسیه به بررسی بیت کوین و پول هاي رمزي  2017قانونی استفاده شود. این رویکرد در ابتداي سال 

پرداخت . در حال حاضر کاربران حقیقی می توانند از این پول ها در روسیه استفاده کنند اما هنوز مقرراتی براي ان وضع نشده 
 است.

  
هاي استارتاپ و  هاي رمزي سکوت کرده است ولی شرکت کوین و پول دولت مالزي در مورد موضوع مقررات در حوزه بیت

هاي آموزشی متعددي براي مسووالن   در ارتباط هستند و جلسات و ورکشاپ 26تک به طور مداوم با بانک مرکزي مالزي فین
 نمایند.  این نهاد برگزار می

شود و بانک مرکزي عملیات مرتبط با  شناخته نمی پول قانونی کوین به عنوان یک بانک مرکزي مالزي بیت براساس بیانیه
هاي دیجیتال  هاي مرتبط با استفاده از پول شود مردم نسبت به ریسک کند. بنابراین توصیه می گذاري نمی کوین را قانون بیت

 [10].هوشیار باشند

  
 [1]منع کرد.  2014مالی چین رادر اوایل سال  کوین توسط موسسات یتبانک مرکزي چین به کارگیري ب

هایی  رسد تاکنون تالش خبرهایی از بانک مرکزي چین در خصوص ارائه پول دیجیتالی ذکر شد. به نظر می 2017در ژانویه 
 [2]انجام شده است اما اطالعات بیشتري از آن در دسترس نیست. e-yuanبراي ارائه 

25 Know your customer 
26 Bank Negara Malaysia 
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هاي مرتبط با  اي منتشر کرد و نسبت به ریسک در ترکیه اطالعیه 27آژانس نظارت و تنظیم مقررات بانکی 2013ر سال د

شود و  کوین که به عنوان یک واحد پول مجازي شناخته می بیت”هاي مجازي هشدار داد و اعالم کرد: کوین و سایر پول بیت
شود، به لحاظ قانونی در  ارد و توسط موسسه خصوصی یا رسمی منتشر نمیهیچ نوع تضمینی به عنوان وثیقه براي آن وجود ند

 پذیر نیست.  شود و بنابراین نظارت بر آن در چارچوب قانون امکان کشور ترکیه به عنوان یک پول الکترونیک در نظر گرفته نمی

به، بستر مناسبی براي استفاده از این هاي مجازي مشا کونی و سایر پول هاي معامالت بیت از طرف دیگر، عدم احراز هویت طرف
العاده  کوین، ریسک باالیی مرتبط با ارزش بازار دارد که فوق کند. همچنین بیت هاي غیرقانونی فراهم می ها در فعالیت نوع پول

مالک  هاي دیجیتال، مفقود شدن یا استفاده غیرقانونی از آن بدون اطالع پول ثبات است، یا ریسک دزدیده شدن از کیف بی
ها و یا سوء استفاده  ناپذیري تراکنش وجود دارد. همچنین در معرض ریسک ناشی از خطاهاي عملیاتی مرتبط با برگشت

  ”فروشندگان با نیات کالهبرداري است.

هاي پرداخت و تسویه اوراق بهادار، موسسات خدمات پرداخت و پول الکترونیک که  همچنین در این اطالعیه به قانون سیستم
این قانون مقررات  1شود. مطابق با بند  االجراست اشاره می الزم 2013ژوئن  27س از انتشار آن در روزنامه رسمی مورخ پ

این قانون موسسات ارایه دهنده  2مرتبط با این قانون باید یکسال پس از انتشار آن آماده و به اجرا گذاشته شود. مطابق با بند 
شوند موظف به اخذ مجوزهاي الزم از طریق ارایه درخواست  ترونیک که مشمول این قانون میخدمات پرداخت و انتشار پول الک

   [11]هاي مربوطه هست. نامه به آژانس و تطبیق عملیات خود با مقررات و آیین

هنوز رسد پس از گذشت چهار سال از انتشار این قانون  با بررسی سایت  آژانس نظارت و تنظیم مقررات بانکی، به نظر می
 ها و مقررات مربوطه منتشر نشده است.  نامه آیین

هاي رمزي  به مردم در خصوص مجاز نبودن پول ویتنامهاي رمزي در سایر کشورها نیز اجرا شد. بانک  قانون محدودکردن پول
بانک مرکزي هاي رمزي انجام شوند تحت پوشش قانونی قرار نخواهند گرفت. همچنین  هشدار داد و تراکنش هایی که با پول

استفاده و  تایوانکوین ممنوع است. در  هاي رمزي مانند بیت اعالم کرد که انجام تبادالت پولی از طریق پول ایسلند
اعالم کرد که تولید، مبادله و استفاده  Reserve Bank of India، هندکوینی ممنوع شد. در  بکارگیري خودپردازهاي بیت

اي مجاز نیست اما قانون خاصی هم  به عنوان ابزار پرداخت توسط هیچ بانکی با موسسه کوین هاي مجازي مانند بیت از پول
 نوشته نشده است.

هاي غیرقانونی ایجاد شد. در این  در برخی کشورها مالحظات امنیتی شدید براي محافظت در برابر پولشویی و انجام فعالیت
 هاي مشکوك در نظر گرفته شد.  یان و گزارش فعالیتهاي مالی براي تایید هویت مشتر ، واسطهسنگاپورخصوص در 

 هاي رمزي انجام شده است. هاي زیادي در کشورهاي مختلف براي مبحث مالیاتی پول بررسی

 

 

27 BDDK: Banking Regulation and Supervision Agency 
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 روش تحقیق

 به ویژهگذاري یک فناوري جدید و نوظهور بهترین روش بررسی سایر کشورها و  براي بررسی روند رگوالتوري و قانون
ر حوزه فناوري است. بدین منظور در این گزارش کشورهاي مختلفی از قبیل آمریکا، کانادا، انگلستان، کشورهاي پیشرو د

نوشته این کشورها بررسی هاي نوشته شده و نا و قانون داده و قوانین آلمان، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن و... را مورد بررسی قرار
 شده است.

 ها و نتایج یافته

توان ادعا کرد که از  یت قانونی و نبود نظارت دقیق وجود دارد، با وضیعتی با ریسک باال مواجهیم. میدر محیطی که عدم قطع
هاي رمزي مشابه یک سیستم با ریسک باال براي کاربران هستند فلذا تا تعیین دقیق و  کوین و سایر پول دیدگاه مالی، بیت

ه با ریسک لیسک احتمالی آن بررسی و یا راهکاري جهت مقابتوان میزان درستی از ر درست رگوالتوري در این حوزه نمی
 پیشنهاد کرد.

ها  تر این چالش د که بیشنکن المللی مطرح می هایی را براي نهادهاي مقرراتی ملی و بین هاي رمزي چالش به دالیل مختلف پول
ی، کاهش کارمزدهاي بانکی و فرارهاي هاي رمزي مفاهیمی نظیر پولشوی مربوط به نحوه انتشار و عملیات آن است. چراکه پول

دهد. این چالش ها مهمترین علت  ها دیدگاه کشورها را بسیار تحت تاثیر قرار می مالیاتی را به همراه خود دارند و این چالش
 قانونگذاران در جهت منع قانونی این نوع از پول است.

هاي رمزي در بازار مقابله کرد،  ید و پذیرش روبه رشد پولاما از آنجا که تقریبا غیرممکن است که بتوان با این سیستم جد
ها بهترین راه براي حفاظت از اقتصاد و نظم مالی و عالوه بر آن گشودن  سازي عملیات این سیستم تنظیم مقررات و یکپارچه

این  در خصوصخود رسد بانک هاي مرکزي باید تعیین رویکرد صریح و مشخص  هاي جدید براي بازار است. به نظر می انتخاب
 هاي خود قرار دهند. هاي ذکر شده را در اولویت سازي سیتم هاي مقابله با چالش نوع از پول و همچنین قانونگذاري و پیاده
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