
 

 

 قوانین کشور های اتحادیه اروپا برای ارز دیجیتال

 قوانین کشور انگلستان در مورد ارز دیجیتال 

به عنوان یکی از کشورهای مهم دنیا، قوانین نسبتا شفافی برای ارزهای دیجیتال دارد و در این زمینه  انگلستان 
کند. با توجه به این که هدف اصلی کشور انگلیس در جهت ضد پولشویی، نسبت به بقیه کشورها، بهتر عمل می

کشور قوانینی با جزئیات برای این حوزه توان انتظار داشت که این حفاظت از کاربران و ثبات مالی تعیین شده، می
 اعالم کرده باشد. 

در کشور انگلیس هیچ گونه محدودیت برای معامله و نگهداری از ارزهای دیجیتال وجود ندارد و مردم این کشور 
لی های مختلف نیز استفاده کنند. از طرف دیگر بانک مرکزی انگلیس نیز ارز دیجیتال مها و کوینتوانند از توکنمی

 کشور را برای استفاده عرضه کرده است. 

 قوانین ژاپن برای ارز دیجیتال مطلب پیشنهادی : 

یکی از  شود، هم راستا با بازار ارزهای دیجیتال خواهد بود. قوانین که برای ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می
است که برخی از   FAMAدهد  هایی که دنیای ارزهای دیجیتال را در انگلیس تحت تاثیر قرار میترین قانونمهم

 گیرد. ها را به صورت قانونی تحت سلطه میدارایی
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های دیجیتال در این لیست ثبت شده باشد، تحت نظارت قانون خواهد بود. از نظر  در صورتی که یکی از دارایی
کند. یعنی قوانین با جزئیاتی برای ارزهای دیجیتال در  مالیاتی نیز کشور انگلیس به صورت واضحی عمل می قوانین

شود. در صورتی که سرمایه  نظر گرفته شده و مالیات به دو شکل مالیات بر سود و مالیات بر درآمد محاسبه می
 به صورت مالیات پرداخت کنید.  درصد از سود آن را 20الی   10پوند باشد، باید  12300شما بیش از 

درصدی وضع شده است. استخراج ارز دیجیتال نیز در این   45الی   20های مازاد شخصی نیز مالیاتی برای سرمایه
 کشور قانونی بوده و به دلیل وجود قوانین خاص، افراد باید برای استفاده از ماینرها، مجوز داشته باشند. 

های ارز  هایی نیز شامل کارمزد خواهد بود. در نهایت نیز برای صرافیتگاهوارد کردن و استفاده از چنین دس
کنند، برای انجام  های دیجیتال فعالیت میهایی که در حوزه داراییدیجیتال، قوانینی وضع شده است. صرافی

 ثبت کنند.  FCAخدمات در این کشور باید شرکت خود را در سازمان امور مالی یا 

 سه در مورد ارز دیجیتال قوانین کشور فران 

 

ست دار ارزهای دیجیتال است. کشور فرانسه از اولین کشورهایی فرانسه دیگر کشور مهم اروپایی، به نوعی دو
اولین قانون این کشور در مورد ارز دیجیتال را    2011است که در جهت ترویج ارزهای دیجیتال گام برداشته و در سال 

 با موضوع مجاز بودن استفاده از بیت کوین، وضع کرده است.

ورهای پیشرو در زمینه حمایت از ارزهای دیجیتال دانست. فرانسه  توان یکی از کشبه همین خاطر فرانسه را می
 شناسد. معامله یا خرید و فروش ارزهای دیجیتال را قانونی می



توانند برای جوامع داشته باشند، بانک مرکزی و دولت این کشور های میهر چند به دلیل خطراتی که چنین دارایی
 خطرات بالک چین را منتشر کرده است.  هایی برای در امان ماندن ازبارها توصیه

 مشکالت رایج در استخراج ارز دیجیتال مطلب پیشنهادی : 

ل ارزهای  توان نظارت و نحوه کنتربه دلیل این که قوانین دقیقی برای استفاده از ارزهای دیجیتال وضع نشده، نمی
دیجیتال در کشور فرانسه را مورد بررسی قرار داد. هر چند استفاده از ارزهای دیجیتال برای هر نوع سفته بازی و  

 پول شویی، عملی غیرقانونی بوده و افراد مجرم شناخته خواهند شد. 

هندگان ارز دیجیتال دریافت  برای فعالیت مراکز مختلف در این حوزه نیز، نیاز است تا مجوز خاصی با نام جواز ارائه د
های دولت فرانسه در مورد ارزهای دیجیتال این بود که کاربران از مراکز بدون مجوز ترین اطالعیهشود. یکی از مهم

 هیچ نوع ارز دیجیتالی خریداری نکنند.

و نوع استخراج  کند. مالیات دریافت شده به میزان فرانسه برای استخراج ارزهای دیجیتال نیز مالیات دریافت می
بستگی دارد. گفتنی است که به دلیل هزینه باالی برق در این کشور، استخراج ارز دیجیتال در فرانسه به صرفه  

 نیست و به همین دلیل آمار استخراج ارز دیجیتال در این کشور پایین است. 

ز فعالیت دریافت کنند. در نحوه صرافی ارز دیجیتال نیز مانند کشور انگلیس و با قوانین نسبتا متفاوت، باید مجو
عملکرد سرمایه گذاران یا تریدرها نیز باید احراز هویت انجام گرفته باشد. تریدرها مجبورند تا اطالعات هویتی هر  

 درصد خواهد بود.   30دو طرف معامله را ثبت نمایند. مالیات دریافت شده برای سود ارزهای دیجیتال نیز تا 

 ورد ارز دیجیتال قوانین کشور آلمان در م

های اقتصادی در دنیا، همچنان مورد ارزهای دیجیتال قوانین مشخصی ندارد و به  آلمان به عنوان یکی از قطب
توان از ارزهای دیجیتال در این کشور صحبتی کرد. هر چند سرمایه گذاری و ترید این نوع از ارزهای  طور قاطع نمی

 دیجیتال در کشور آلمان غیر قانونی نیست. 

فعالیت بر اساس ارزهای دیجیتال توسط یک شرکت یا پلتفرم نیاز به دریافت مجوز دارد. پس از دریافت مجوز امور  
هایی مانند  توانند پلتفرمها میشود تا در صورت نیاز مالیات دریافت شود. این پلتفرممالی شرکت کنترل می

 سهیالت برخوردار خواهند بود.صرافی ارز دیجیتال باشند و تنها پس از دریافت مجوز از ت

توانند از اند، اما کسب و کارها میهرچند ارزهای دیجیتال همچنان توسط قانونی اصلی این کشور پذیرفته نشده
هایی برای پرداخت با استفاده از ارز  های پرداخت استفاده کنند. در حقیقت دستگاهارزهای دیجیتال برای روش

 دیجیتال در آلمان وجود دارد. 
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های مورد بحث، در این کشور مجاز است. همچنین یکی از  ترین حوزه به عنوان یکی از مهم استخراج ارز دیجیتال
 شود. های استخراج ارز دیجیتال در آلمان این است که هیچ نوع مالیاتی شامل استخراج رمزارز نمیمزیت

 وانین کشور روسیه در مورد ارز دیجیتالق

 

تواند  ترین کشورهای اروپا و دنیا است که تصمیمات آن در مورد ارزهای دیجیتال میروسیه یکی دیگر از مهم
های زیادی با ارزهای دیجیتال  ر ابتدا مخالفتتاثیرات زیادی روی قوانین بین المللی داشته باشد. روسیه هر چند د

ها استفاده کنند و قوانین خاصی  توانند از این نوع دارایینشان داده بود، اما در حال حاضر همه مردم روسیه می
 برای استفاده از آنها وضع نشده است. 

دا کرده و به گفته بانک مرکزی در حقیقت روسیه یکی از کشورهایی است که استفاده از ارز دیجیتال در آن رواج پی
 میلیارد دالر است. 5این کشور، مقدار نقل و انتقاالت ارزهای دیجیتال این کشور بیشتر از 

رئیس جمهور روسیه، پوتین نیز در راستای حل مشکالت مربوط به بالک چین و ارزهای دیجیتال، با خالق بالک چین و 
ای ترتیب داد تا از نظرات و توضیحات وی استفاده کند. پس از  (، ویتالیک بوترین جلسه  ETH1,212رمزارز اتریوم ) 

 دیجیتال نگارش شد ولی همچنان تایید نشده است. ای درمورد قانونی شناخته شدن ارزهای ها الیحهاین بحث 

ای برای  گیرانههمچنان نیز ارزهای دیجیتال به عنوان ارز رسمی شناخته شده نیستند، ولی روسیه قوانین سخت 
جلوگیری از پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال دارد. استخراج ارز دیجیتال نیز در روسیه قانونی بوده و مستلزم 

 پرداخت مالیات برای استخراج است.
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 قوانین دیگر کشورهای اروپایی در مورد ارز دیجیتال 

ا با ارزهای دیجیتال دارد، خطرات مربوط به  ترین مشکالتی که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپیکی از اصلی
ای برای جلوگیری از پولشویی وضع پولشویی است. به همین خاطر اکثر کشورهای اروپایی قوانین سخت گیرانه

 اند. کرده

داند و وضع قوانین برای هر کشور به عهده آن کشور اتحادیه اروپا فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال را قانونی می
توانند هر لحظه قوانین متفاوتی برای ارز دیجیتال تعیین  دارد. به همین خاطر کشورهای مختلف اروپایی میقرار 

اند و مشکلی با خرید و  کنند. هر چند تا به حال تمامی کشورهای اروپایی استفاده از ارز دیجیتال را قانونی دانسته
 ها ندارند.فروش این نوع از دارایی

ها وضع شده و افراد مجبورند تا مالیات مربوط  نین خاصی برای سود کسب شده از این داراییدر برخی کشورها قوا
کنند،  هایی که با ارز دیجیتال کار میها و صرافیبه آن را پرداخت کنند. همچنین برای فعالیت قانونی، پلتفرم

 موظفند تا مجوز دریافت کنند.

امل مالیات خواهد بود. به طور مثال بانک مرکزی هلند برای  ها نیز شهای ثبت شده تحت این پلتفرمتراکنش
شوند، قوانین مشخصی دارد که شامل ثبت  هایی که به عنوان ارائه دهنده خدمات ارز دیجیتال شناخته میشرکت

 میلیون یورویی و غیره است. 1.7نام در بانک مرکزی، پرداخت مبلغ 

داند. از طرف  کند و آن را روشی برای پولشویی می گیرانه عمل می نیز سخت ICOهلند در مورد عرضه اولیه سکه یا 
توانند بسته به استراتژی خود به  دیگر استخراج ارز دیجیتال در این کشور قوانین خاصی نداشته و کاربران می

 استخراج ارز دیجیتال مشغول شوند.

ضع کرده است. مردم این کشور باید با در نظر  کشوری مانند ایتالیا نیز برای استخراج ارز دیجیتال قوانین مشخصی و
نرم افزار استخراج ارز  های خود به استخراج ارز دیجیتال بپردازند. استفاده از گرفتن میزان مصرف برق دستگاه 

(، از  BTC16,646توانند با استفاده از بیت کوین ) ی بوده و حتی افراد میدر کشوری مانند ایتالیا قانون دیجیتال
 شرکت المبورگینی نیز خرید انجام دهند. 
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