
تأثیر  نیز  باال  گرافیک رده  کارت های  حتی روی قیمت 
مستقیمی گذاشته است.

بانک های  و  رمــزارزهــا، دولت ها  کثرت  به  توجه  با 
ــا را  ــ ــاق آن ه ــف ــه ات کــثــریــت قــریــب ب مــرکــزی مــعــامــالت ا
کرده اند؛ درحالی که در مورد پول های  اعالم  غیرقانونی 
الکترونیکی چون مبدأ صدور آن ها، خود بانک ها است، 
از جمله در  کردن وجود ندارد.  امکان غیرقانونی اعالم 
گسترش بهره برداری  جمهوری اسالمی ایران، آیین نامه 
 1384/05/10 مــصــوب  الکترونیک  پــول  خــدمــات  از 
که به منظور ایجاد تسهیالت  هیئت وزیران وجود دارد 
بانک های  کلیه  مــردم،  به  خدمات  کیفیت  ارتــقــای  و 
صدور  به  نسبت  موظف اند  خصوصی،  و  دولتی  کشور، 
کارت پول الکترونیکی و نصب تجهیزات مربوط از  انواع 
قبیل دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش و پرداخت 
و  کــاال  خــریــدوفــروش  فرایند  استفاده  جهت  اینترنتی 

کشور اقدام نمایند. خدمات در 
سه طبقه  ــه  ب ــا  ــزارزهـ رمـ تــعــامــل،  نــحــوه  ــه  ب بسته 
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بودن  غیرمتمرکز  یا  بــودن  متمرکز  نظر  از  رمــزارزهــا 
ارزهــای متمرکز، دارای  رمز  نیز تقسیم بندی می شوند. 
با  معامالت  انجام  و  تأیید  ــرای  ب متمرکز  سیستم  یک 
غیرمتمرکز،  رمــزارزهــای  درحالی که  اســت؛  صادرکننده 
انجام  و  تأیید  کــاربــران  از  شبکه ای  طریق  از  معامالت 
که بعضی فعالیت های خاص را انجام می دهند  می شود 

و نمونه بارز آن بیت کوین است.
پیش استخراجی  ــزارزی  ــ رمـ نــظــام هــای  از  بــرخــی 
استخراج کنندگان  اولین  بــرای  پاداش هایی  و  هستند 
که بنیان گذاران  دارند. پیش استخراج بدین معنا است 
در  کــه  می کنند  ایــجــاد  ــدی  ُک آن،  استخراج  از  قبل  ارز 
ایــن شیوه  غالبًا  گــرفــت.  قــرار خــواهــد  دســتــرس عموم 

به عنوان یک رویه تدلیس آمیز، می تواند به عنوان بخش 
شود.  استفاده  رمزارزها  دیجیتال  طراحی  یک  اساسی 
که  هستند  معدودی  بسیار  رمــزارزهــای  دیگر،  سوی  از 
بانک ها  و  شوند  مبادله  واقــعــی  ارزهـــای  بــا  می توانند 
نمی دهند  ارائــه  آن هــا  با  ارتباط  در  را  خدماتی  معمواًل 
ارائه خدمات به شرکت های ارزهای  از  از آن ها  و برخی 
مالی  اســنــاد  همچنین،  می کنند.  خـــودداری  مــجــازی 
سنتی از حمایت های قوی مشتری برخوردارند. با این 
شوند،  سرقت  یا  مفقود  رمــزارزهــا  که  صورتی  در  حــال، 
کردن  که چه سازوکاری برای محدود  مشخص نیست 
همچنین  دارد.  وجــود  آن  صاحب  به  وارده  خــســارات 
امکان از دست دادن دائمی رمزارزها به دلیل وجود یک 

بدافزار یا مفقود شدن اطالعات وجود دارد.
در  اروپایی  اتحادیه  دادگستری  دیــوان  اخیر  رویــه 
که در آن هیچ گونه رویکرد مدرنی   »14/264-C قضیه«
نــداده اســت؛ در نوع  ــای مجازی نشان  ارزه نسبت به 
مــربــوط به  ایــن قضیه  بــوده اســت.  خــود جالب توجه 
که مقرر می کرد  دستورالعمل مالیات بر ارزش افزوده بود 
کشورهای  کاالها و خدمات برای ارائه در یکی از  تأمین 
عضو اتحادیه از سوی یک شخص مشمول مالیات، در 

معرض مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرد. با این حال، 
دولت های عضو باید معامالت راجع به ارز، مسکوکات 
قانونی  معامله  یک  به عنوان  که  را  بانکی  سکه های  و 
شهروند  یک  می کردند.  مستثنا  می شوند،  محسوب 
سوئدی درصدد ارائه خدمات مربوط به مبادله ارزهای 
دیــوان دادگستری  بود.  بالعکس  و  بیت کوین  با  سنتی 
بــرای مبادله  که معامالت  کــرد  اعــالم  اروپــایــی  اتحادیه 
و  بیت کوین  مجازی  ارزی  واحدهای  با  سنتی  ارزهــای 
بالعکس، ارائه خدمات فوق در چارچوب دستورالعمل 
مالیات بر ارزش افزوده تلقی می شود و بنابراین معامالت 
ارز،  به  بر مبنای مقرره مربوط به معامالت راجع  مزبور 
مسکوکات و سکه های بانکی که به عنوان معامله قانونی 

هستند، از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهند شد.
گرچه بانک مرکزی ایران، تجارت با رمزارزها را مجاز 
به عنوان  را  دیجیتال  ــای  ارزه ایــن،  وجــود  با  نمی داند، 
کشور در نظر  کاال و زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار 
می گیرد. از سوی دیگر، هیچ قانونی در راستای ممنوعیت 
یک  به عنوان  بیت کوین  بــه ویــژه  ــا  رمــزارزه از  استفاده 
شیوه پرداختی وجود ندارد. در این ارتباط سه موضوع 
کنسرسیومی  ارزهای دیجیتال اختصاصی، ارز دیجیتال 
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