بیت کوین در سال  2008معرفی شد و از تحول عمیقی در
مدل بانکداری سنتی برای کسب و کارها و همچنین مصرف
کنندگان خبر داد .کریپتوکارنسی ،موفقیت هایی را نیز به دست

نحوه برخورد کشورهای مختلف جهان با رمز ارزهای دیجیتال

آورد :در حال حاضر بیت کوین بزرگترین ارز مجازی جهان است
که مجموع بیت کوین های موجود حدود  70میلیارد دالر ارزش
گذاری شده است .تحقی قات دانشگاه کمبریج نشان میدهد که
امسال بین  2.9میلیون و  5.8میلیون کاربر منحصر به فرد به
طور فعال از کیف پولهای مجازی استفاده میکنند.

در این پژوهش ،ما به نگرش و برخورد دولت ها با مساله
کریپتوکارنسی توجه کردیم ،و تنها روی بیت کوین محدود
نشدیم .برخورد دولت ها بسیار متفاوت بوده است ،برخی کامال
از منافع جهانی کریپتوکارنسی بهره می برند و برخی کامال آن
را ممنوع کرده اند و کشورهایی هم در سطوح مختلف در مابین
این طیف ،عکس العمل نشان داده اند.
ژاپن :ژاپن در آپریل  ،2017مالیات
بر مصرف معامالت بیت کوین را

از همه متفاوت تر ،برخورد کشور ژاپن است که بیت کوین را به

حذف کرد و بیت کوین را به طور

عنوان یک ارز قانونی برای تمام معامالت و پرداخت ها به

رسمی ،قانونی اعالم نمود .دولت

رسمیت شناخته است .در سوی دیگر این طیف ،بنگالدش است

ژاپن همچنین امکان اخذ دوبار
مالیات ( )doubl e taxationروی

روسیه :قایم مقام وزیر اقتصاد

معامالت مبتنی بر بیت کوین را

روسیه اعالم کرده است که

حذف کرد.

قانونگذارها به دنبال به رسمیت
شناختن و قانونی کردن بیت
مالزی :بیت کوین قانونی
شمرده نمیشود و بانک

کوین و سایر ارزهای مجازی در
سال آینده هستند.

نگارا مالزی عملیات های
مبتنی بر بیت کوین را
قانونی نمیداند.

که در سال  2014اعالم کرد که هر کس که ارزهای مجازی را
ایسلند :دولت در مورد سرمایه

معامله کند یا استفاده نماید به دلیل قانون ضد پولشویی زندانی

نگران است و استفاده از بیت
کوین را ممنوع کرده است.

میشود.

بلژیک  :بلژیک از اعالم موضع در مورد بیت
کوین خودداری کرده است و مثل بسیاری

هند :در حالیکه بیت کوین به طور
گسترده در هند استفاده میشود ،هنوز
هیچ بیانیه رسمی و روشنی در مورد
قانونی بودن بیت کوین و سایر ارزهای

نیوزلند :بانک ریزرو نیوزلند ،به کرپیتو

چین :مقامات چینی فروش توکنها

کارنسی ها به عنوان یک آسیب پذیری نگاه

را منع کردند و صرافی های محلی در

میکند و کریپتو کارنسی را به عنوان یک
سیستم پرداخت میبیند به جای نوعی ارز.

حال بسته شدن هستند.

دولتی و سیاست های نامطمین در
برخی حوزه ها ،بانک اصلی اوکراین
اعالم کرده است که آمادگی خرید
بیت کوین از هر کدام از ترمینال های

استرالیا :عالوه بر حذف بیت کوین از

 ATMجهانی را داراست.

سیاست دوبار پرداخت مالیات ،دولت بیت

کلمبیا :در کلمبیا حکم

کشورهای دیگر منتظر اعالم نظر اتحادیه

شده

اروپاست .فقط یک هشدار عمومی اعالم

کریپتوکارنسی غیرقان ونی

کرده است که روی موضوع کریپتوکارنسی
نظارت دولتی وجود ندارد.

نیست ،اما به زودی
قانونی

است

هم

شناخته

درآمد کانادا اعالم کرد که پر داخت
بیت کوین باید به عنوان روش
پرداخت در معامالت و مبادالت

کشورهایی که در حال توسعه و پیشرفت به سوی

مورد استفاده قرار گیرد .دولت فدرال
لهستان :دولت لهستان ،معامله و

کانادا همچنین اعالم کرد که قصد آن

وجود دارد.

استخراج ارزهای مجازی را به عنوان

از تنظیم مقررات مربوط به بیت

یک فعالیت اقتصادی رسمی به

بولیوی :دولیت بولی وی ،استفاده

کوین ،جلوگیری از پول شویی و

رسمیت شناخته است ولی اعالم کرده

از بیت کوین را ممنوع کرده است

مکزیک :دولت مکزیک استفاده از

قوانین مالیاتی ضدتروریستی می

است که مقررات آن باید توسط اتحادیه
اروپا تدوین و اعالم شود.

با این باور که بیت کوین باعث

ارزهای دیجیتال جایگزین را کامال

باشد.

فرار مالیاتی میشود و همچنین

ممنوع نکرده است ،اما به جای آن در

ناپایداری پولی ای جاد میکند.

حال مذاکره با سازمانهای قانونگذار

کوین را قانونی اعالم کرد و گفت که دقیقا
به عنوان یک پول شناخته میشود.

متعلق به خودشان باشد و ویژگی های
خاص بالک چین مکزیک را داشته باشد
ارائه و معرفی نمایند.

ن
اولی ارز میل مجازی IRRDC

کانادا :در نوامبر سال  ،2013آژانس

تکاندهنده و بزرگ در حوزه این فناوری در حال وقوع است.

ارزهای مجازی هستند ،اما هنوز هم موانعی در آنها

دولتی است که شکلی از بیت کوین که

گروه مهندیس گلدنت

کریپتوکارنسی در دهه اخیر نشان میدهد که یک جنبش

که

نخواهد شد.

دیجیتال در هند اعالم نشده است.
اوکراین :علی رغم قوانین مبهم

صرف نظر از برخوردهای تک تک کشورها با این موضوع ،رشد

کشورهایی

که معامالت فردی

در حوزه

کریپتوکارنسی را زیر سوال نبردند و محدودی ت
های قانونی را برای کاربران کریپتوکارنسی حذف
یا متوقف کردند.
کشورهایی که مراحلی را برای محدود و مختصر
کردن ارزهای مجازی طی کردند ،اما منع افراد را
از معامله در حوزه کریپتوکارنسی و منع یا فعالیت
صرافیها را متوقف نمودند.
کشورهایی که استفاده از کریپتو کارنسی را در

irrdc.ir

داخل مرزهایشان غیرقانونی اعالم کرده اند و برخی
از آنها تهدید به جریمه یا سایر تنبیهات قانونی را
برای افرادی که در این حوزه فعالیت کنند را اعال م
کرده اند.

