
   

 الت اداریریاست محترم دیوان عد

 حجت االسالم و المسلیمن بهرامی ) دام عزه (

 با سالم.

قانون اساسی جمهور ی اسالمی ایران و بند  173احتراما در راستای اصل 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  12ماده  1

، دالیل خود را در خصوص ابطال قسمت های از تصیوب نامه هیات  1392

ران ، موسوم به تصویب نامه رمز ارزها به شرح ذیل به استحضار وزی

 حضرت عالی می رسانم:
 

 الف: مقدمه استحضاری

مهمممم تمممرین کسمممب و کمممار جمممانخی رمزارزهممما اسمممت را  نمممام 

دارد. ایمممن کسمممب وکمممار از ایمممن جهمممت در دنیمممای رمزارزهممما 

شممود کممه  ممامن امنیممت و شایممداری شممخکه مهممم تممرین تلیممی مممی

زنجیممره بلممو  آن هاسممت. اسممت را  کننممد ان هممای مختنممی بممر 

بمما خریممد سمم ت ایزارهممای ویممیه، در یرآینممد تاییممد و  خممت 

کننممد و هر ممه ت ممداد آن همما تممراکنه هممای رمممزارزی شممرکت مممی

در شممخکه زنجیممره بلمموکی یمم  رمممزارز بیشممتر باشممد، آن شممخکه 

 و در نتیجه آن رمزارز  امن تر و م تخرتر است.

ی میمممزان شمممرکت خمممود در ایمممن اسمممت را  کننمممد ان مابمممه ازا

یرآینمممد شممماداف دریایمممت میکننمممد.  خی مممی اسمممت کمممه هر مممه 

میممزان مشممارکت یممرد بیشممتر باشممد )سمم ت ایممزار بیشممتری بممرای 

کممم  بممه شممخکه داشممته باشممد( شمماداف وی نیممز بیشممتر خواهممد 

بممود. نسممخت هزینممه بممه درآمممد کسممب و کممار اسممت را  و بممه 

اررا بمممرای تخمممو دوره باز شمممت سمممرمایه آن، ایمممن کسمممب و کممم

 سرمایه  ذاران در برخی کشورها  جذاب کرده است.

اسمممت را  ارز دیجیتمممال مو مممو  و یرصمممتی اسمممت کمممه در کمتمممر 

سمممال در دنیممما روا  شیمممدا کمممرده اسمممت. سممم تی ایمممن  ۱۰از 

اسممت را  بممه سممخب بمماال ریممتن سمم تی شممخکه )مو ممو  ینممی( روز 

 ذاری در بمممه روز بممماالتر ریتمممه. بنمممابراین ورود و سمممرمایه

ن حممموزه و انجمممام ی الیمممت اسمممت را  ارز دیجیتمممال بمممه ایممم

صممورت مممداوم و بممدون وق ممه، بممه سممخب باز شممت سممرمایه و کسممب 

 .سود بسیار حائز اهمیت است

زائی توانممد جریممان اشممت اله رسمممیت شممناختن ایممن مو ممو  م بمم

را در سراسممر کشممور تیویممت نممموده و توزیممو شمم ل و  ممروت در 

یممد. بممه عنمموان نمونممه در هممای کشممور را تیویممت نماسممایر ب ه

در  دیجیتمممال ارز سمممال  ذشمممته بسمممیاری از ممممزار  اسمممت را 

انمممدازی شمممهرها و روسمممتاهای دور ایتممماده داخمممل کشمممور راه

ل مسمممتییم )تکنسمممین ن،همممداری، شمممده و باعمممد ایجممماد شممم 

های غیرمسممتییم )نریممر تولیممد یممن، ن،هخممانی( و همينممین شمم ل

کممولر، ملزومممات بممره، شممخکه، دوربممین( شممده اسممت. مشممابه 

های سمممال قخمممل در حمایمممت از اسمممتارتا  ۶و  ۵ایمممن ات ممماه 

کشمممور و حمایمممت از جریمممان کمممارآیرینی رقمممم خمممورد و اممممروز 

هممای بممزر  جممام ی الیتدر نیمماد دور و نزدیمم  کشممور شمماهد ان

 .رسانی و درآمدزائی هستیمدر سطح کشور، خدمت

نررات م تل ی درباره این صن ت در داخل کشور وجود دارد. عده ای آن 

کنند. اما به مانند هر را ی  یرصت و عده دی،ر ی  تهدید تلیی می

توان با مدیریت بهینه روابط میان ذین  ان یناوری نوین دی،ری می

ر است را ،  تهدیدها را دیو یا ا ر آن ها را کم کرد و از کسب و کا

مند شدن این مو و   ابطه. یرصت ها به بهترین نحو بهره جست

از  و تخ یت ای منطیی از سوی ب ه حاکمیتی و امری مورد شذیرفخواسته

https://icheezha.ir/%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%85%d8%b2%d9%87%d8%a7/


 ،ح است که  ابطه مندی  می باشد. الخته شر وا  رف ی الین این حوزه

ر سازی در این حوزه نیز می بایست مشرود به هنجا و قاعده  ذاری

رعایت قوانین مو وعه و احترام به حاکمیت قانون در نرام حیوقی 

 کشور باشد.

ب: دالیل غیر قانونی بودن بخش های از تصویب نامه رمز 

 ارزهای هیات وزیران

، " استفاده از رمز تصویب نامه ی مورد شکایت 1مطابق بند : الف 

بول مسئولیت خطر پذیری) ریسک ( از سوی متعاملین ارزها صرفا با ق

صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و 

این امر در حالی استفاده از آن در مبادالت داخل کشور مجاز نیست."

 است که : 

قانون اساسی، دو نو  آیین نامه را برای تامین اجرای  138اوال: اصل 

ناسایی قرار داده است. صدر اصل، ناظر بر آیین نامه قوانین مورد ش

ناظر برآیین نامه های  138اجرایی تکلی ی است اما قسمت دوم اصل 

تامین ، وظایف اداریمستیل می باشد که برای سه منرور ی نی انجام 

توسط هیات وزیران، هر ی   تنظیم سازمان های اداریو  اجرای قوانین

ی متشکل از  ند وزیر تصویب می  ردد. از وزیران یا کمیسیون های

شرسه اساسی آن است که بند ی  مصوبه ی مذکور مش ر بر قخول مسئولیت 

ریس  شذیری مت املین رمز ارزها ، عدم حمایت و  مانت دولت و بان  

مرکزی از آن و عدم جواز است اده از رمز ارزها در مخادالت داخل 

و وعی احصا شده حق و و آیین کشور، مطابق با کدام ی  از قلمروهای م

نامه های مستیل توسط هیات وزیران، تصویب شده است؟ بدیهی است که 

در  "انجام وظایف اداری و تنریم سازمان های اداری"اهدایی نریر 

در خصوص " تصویب بند مورد شکایت، سالخه به انت ای مو و  می باشد. 

مطرح کرد که هیات تامین اجرای قوانین" نیز باید این پرسش جدی را 

محترم وزیران در راستای تامین اجرای کدام قانون یا قوانین موضوعه 

مصوب مجلس شورای اسالمی و تایید شده توسط شورای محترم نگهبان، 

مبادرت به ایجاد محدودیت نسبت به آزادی شهروندان و ایجاد تکلیف 

عدالت با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان  برای آنان کرده است؟

،  08/02/1387مورخ  75اداری در آرایی مت دد از جمله دادنامه شماره 

وضع قاعده ی آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص 

برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص را مختص حکم مقنن یا ماذون 

از تصویب نامه معترض  1از قبل قانونگذار در نظر گرفته است، بند 

 خارج از حدود اختیارات هیات وزیران می باشد. عنه،

 ذاري باید از سوي ایراد ریسك هر نو  ی الیت اقتصادي و سرمایه :2

اندركار دست ااي كه مستییمذین و شذیریته شود و اساسا دولت در حوزه

کسی  درواقو،  .نخاید خطرات آن را هم بپذیردنیز منطیا  ،آن نیست

شذیرد، قاعدتًا انترار دارد که از ی را میکه ریس  است اده از  یز

. یکی از مهمترین مصادیق بهره مندی مند  رددمنایو مدنررف نیز بهره

از منایو ریس  تحمل شده در م امالت ارزهای دیجیتال، است اده از آن 

در مخادالت داخل کشور است که این امر تصریحا توسط هیات وزیران 

آنکه اشاره به این مو و  در مصوبه لذا جدای از  ممنو  شده است.

مانو مت املین در وزیران بار م نایی و حیوقی ندارد،  هیات

؛ برخورداری و بهره مندی از حق های اساسی و بنیادینشان نمی باشد 

دی،ر، همواره بین ریس  و منای ی که از ی  مو و  به ش ص  بیان به

ر است و تنها رسد، ت ادل و توازن منطیی و مت ارف برقرامی

تواند بنا به مصالح عامه، من  ت عیالیی مورد می است که « ذارقانون»

 .انترار مت املین را محدود یا ممنو   رداند

قانون اساسی، هرکس، مال  حاصل کسب و کار مشرو   46: مطابق اصل  3

خویه است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسخت به کسب و کار 



کسب و کار را از دی،ری سلب کند. بر این اساس، منو  خود ، امکان

قانون اساسی  46است اده از رمز ارزها در مخادالت داخلی، م ایر اصل 

می باشد  راکه اوال هیچ حرمت شرعی در خصوص است اده از رمز ارزها 

بدین معنا که نه فقهای محترم شورای نگهبان در راستای وجود ندارد. 

خالف شرع بودن آن را اعالم کرده اند و نه شورای  قانون اساسی، 4اصل 

قانون  برنامه پنج ساله  ششم  16فقهی بانک مرکزی در راستای  ماده 

استفاده از آن ها را غیرمنطبق با موازین اسالمی  1395توسعه مصوب سال

.  انیا ؛  تنها ت اوت شول های مجازی با شول کنونی    دانسته است

ل های مجازی، دولت ها یا نهادهای حاکمیتی آن است که خالیین شو

نیستند و ساحت حیات آن ها، دنیای مجازی است که ب د جدیدی از 

ی الیت به شمار می رود. }الخته شر وا ح است که عدم مداخله دولت 

در خلق شول های مجازی نایی اختیار میررات  ذاری دولت در این حوزه 

ق آن ها توسط دولت یا نهادهای نمی باشد.{ بر این اساس، صرف عدم خل

حاکمیتی متضمن غیر مشرو  و غیر قانونی بودن آن ها نمی باشد.  هیچ 

دلیلی بر غیر مشرو  بودن تولید ،  ردف و است اده از شول مجازی 

وجود ندارد تا مان ی در برابر این اعتخارات عریی و قراردادها 

شمول قواعد شرعی  ارز رمزها و پول های مجازی مایجاد  ردد . لذا، 

احترام و حرمت تضییع اموال مسلمین" بوده و  مغایر هیچ یک از "

 موازین شرعی نمی باشند. 

از مصوبه  1بنابراین، با عنایت به جمیو جهات قانونی ذکر شده، بند 

مورد شکایت ، م ایر قانون و خار  از حدود اختیارات مرجو وا و می 

 باشد.

" استقرار واحدهای وبه ی مورد شکایت، مص 2بند  2مطابق تخصره  ب:

استخراج فرآورده های پردازشی رمز نگاری شده رمز ارزها ) ماینینگ 

کیلومتری شهر  50کیلومتری شهر تهران ،  120( شامل محدودیت محدوده 

این امر  کیلومتری مراکز سایر استان ها نمی باشند." 30اصفهان و 

سایتی در حیطه اختیارات قانون در حالی است که ت یین محدودیت های م

قانون مالیات  132 ذار می باشد. موید این امر نیز ، بند د ماده 

، می باشد. مطابق حکم مندر  در بند د 1394های مستییم اصالحی سال 

قانون مذکور، نرخ ص ر مالیاتی و مشوه های مو و  این  32ماده ی

در ش ا  یکصد و ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و م دنی مستیر 

بیست کیلومتری مرکز استان تهران و شنجاه کیلومتری مرکز استان 

اص هان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیه از 

سیصد هزار ن ر جم یت بر اساس آخرین سرشماری ن وس و مسکن نمی شود. 

محدوده مستفاد از حکم مذکور می توان اظهار داشت که تعیین مسافت و 

های کیلومتری از اختیارات مجلس شورای اسالمی بوده و هیات وزیران، 

خارج از حدود اختیارات مبادرت به تعیین محدوده برای استقرار 

واحدهای استخراج فرآورده های پردازشی رمز نگاری شده رمز ارزها 

 کرده است.

" تامین برق متقاضیان از مصوبه مورد شکایت،  4مطابق بند  :پ

ستخراج رمز ارزها صرفا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا ا

هم  نین  "احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می گیرد..

، " ....هرگونه استفاده از  مصوبه ی مورد شکایت 3مطابق تخصره 

انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنتعی و سایر 

و  4به موجب بند  راج رمز ارزها ممنوع است...."مصارف برای استخ

، با نرخ این بند از تصویب نامه ،ت ریه بره صن ت ماینینگ  3تخصره 

 ت یین شده است. برق صادراتی

استخراج  انیبرق متقاض نیتاماز مصوبه مورد اعتراض "  4طابق بند م

 انشعاب برق از افتیرمز ارزها صرفا با در



 یصورت م یخارج از شبکه سراسر دیجد روگاهین با احداث یسراسر شبکه

از "  86و  52و  45 مواد ب و د از یو یراز ها 43مواد  ویق ".ردیگ

قانون ( ۴۴اصل  هل و  هارم ) یکل یها استیس یانون اجراقیصل نهم  

در  تیمحدود جادی، ا تسهیل رقابت و منع انحصارتحت عنوان  "یاساس

محترم دولت مصداه بارز اخالل  اتیه مصوبه نیو یروف بره در ا نیتام

کنند ان  دیتول ،ریمداخله د تیباشد و و و قاعده ممنوع یدر رقابت م

 یکو   در عر ه بره برا اسیمی یها رو اهیبره در ب ه خصوص و ن

از  ی،ریرقابت آزاد ، مصداه د جادیصن ت و ممان ت از ا نیا نیی ال

 یها رو اهین تیز ی الممان ت ا ومصوبه است  نیا یقانون راداتیا

 استیدولت ندارد. برابر س یانحصار برا جادیجز ا یعنوان یب ه خصوص

موجود در  یو مصوبات و ابالغ ها یاجرائ ینرام و برنامه ها یکل یها

شر مصرف  نیمشترک یبرا یکیالکتر یانرژ نیتام ندیصن ت بره کشور یرا

 یادل قرارداد هاو تخ میتنر ایو  یاز بورس انرژ دیبا ساز و کار خر

 ریته  یکننده و مصرف کننده انجام م دیتول نیدو جانخه یروف بره ب

را بر خالف  یمصوبه بدعت نیا بیبا تصو رویكن دولت و وزارت نیاست ل

م مول صن ت بره بنا نهاده اند که هم متضمن انحصار عر ه بره  هیرو

نا  یزارت ریه   هتکنند ان به ج دیباشد و هم محدود کننده تول یم

 نیباشد و با ا یها م رو اهین نیا یو سوخت مصری ی یعادالنه  از  خ

و هم  دهیدر کشور  رد یرو اهیدولت، هم مانو توس ه صن ت ن ،هیرو

رغم آنکه یعل. است دهیرا به ص ر رسان نگینیصن ت ما یاقتصاد هیتوج

بوده اما در حال  ی از و انرژ میما وجود منابو عر ینیسرزم تیمز

 یتوس ه بازار صادرات یبرا یظالمانه امکان یها میر با وجود تحرحا 

وجود ندارد، لذا دولت قصد عر ه  از در  دی از و بره آنينان که با

تناقض تلخ در صن ت بره و   ی نیرا دارد و ا یصادرات متیداخل به ق

. در میباشد که  از و بره را به داخل کشور صادر کن یکشور م یانرژ

 انیتعرفه برق متقاضاز مصوبه مورد اعتراض آمده است "  4ادامه بند 

تعرفه برق متقاضیان استخراج رمز  یپردازش یاستخراج فرآورده ها

فرآورده های پردازشی رمز نگاری شده رمز ارزها با قیمت متوسط 

ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو 

 "حاسبه و اعمال خواهد شدتعیین و اعالم می گردد، م

مصوبه ی مورد  2این امر در حالی است که اوال؛ مست اد از بند  

شکایت، است را  ارزهای رمز ن،ار به عنوان ی  صن ت مورد شناسایی 

دولت قرار  ریته و منود به اخذ مجوز از وزارت صن ت، م دن و تجارت 

نایع می باشد ماینینگ، یک صنعت همانند سایر صشده است. بنابراین، 

و هیچ دلیل قانونی مبنی بر تعیین نرخ برق صادراتی برای این 

. اساسا شرسه اساسی آن است که  طور ممکن فعالیت صنعتی وجود ندارد

تعیین است به ی  ی الیت صن تی، بره غیر صن تی ت لق  یرد؟  انیا، 

 3اصل  9تعرفه برق صادراتی برای فعالیت ماینینگ، مغایر با بند 

مطابق .  الثا؛ نون اساسی و از مصادیق بارز تبعیض ناروا می باشدقا

، 1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال  4ماده 

دریافت هرگونه وجه، کاال و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی 

و حقوقی توسط وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی غیر از 

قررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، ممنوع می مواردی که در م

توسعه  قانون برنامه ششم ۳۹براساس بند الف ماده راب ا؛  .باشد

 یور بهره شیافزا یعدالت اجتماع ی" به منظور ارتقا ،1395مصوب سال 

و  دیتول هیدر جهت ایزا ،ارانهیو هدفمند کردن  یدر مصرف آب و انرژ

آب  متیشود که ق یتوس ه نیه مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده م

 تیرا با رعا یا ارانهیکاالها و خدمات   ریو سا یانرژ یو حامل ها

 ویاصن یبرا یو رقابت ینسخ تیو ح ظ و   یو اقتصاد یمالحرات اجتماع

 ۳و ۲و1، با توجه به مواد ۱۴۰۰سال  انیتا شا جیبه تدر داتیو تول



اصالح و از منابو حاصل  ۱۳۷۸/  ۱۰ / ۱۵ مصوب ارانهی یهدیمند قانون

 ریاز صادرات غ تیاشت ال، حما د،یتول هیایزا یبرا یبه صورت هدیمند

شاخص  یهوا و ارتیا یکاهه آلود  ،یکاهه شدت انرژ ،یبهره ور ،ین ت

و  ازمندین یاز خانوارها یاجتماع یها تیو حما یعدالت اجتماع یها

در  ربطیذ یشرکتها یها یار ذ هیوسرما یاتیعمل یها نهیهز نیتام

دولت به  ، "ساالنه اقدام الزم را به عمل آورد یچهارچوب، بودجه ها

را  یانرژ یحامل ها متیتواند ق یساالنه نم یبودجه ها قیجزء از طر

بدون مصوبه  ،یانرژ یحاملها متیق شیهر گونه افزاو دهد  شیافزا

است که در  یقانون ریغ یبودجه سنواتدر قانون  و اذن مقنن مجلس

 توسعه توجه به قانون برنامه ششم وندولت بدمورد شکایت  صوبهم

. خامسا؛ خاص نموده است یصنعت یتعرفه برق برا نییاقدام به تع

موظف  روی، وزارت ن توسعه قانون برنامه ششم 44برابر بند ب ماده 

مواییت  ،رو اههاینی بهره ور بیو  ر یبازده هیاست به منرور ایزا

شنجاه و شنج تا شصت درصد  یبا بازده رو اههاین جادیا یبرا یاصول

بره را با توجه به ساز و کار  دیخر متیو ق دنمای صادر( ٪60% تا 55)

و  ساز که در مصوبه دولت بدون توجه به دینما نییبازار در بورس ت 

نموده برق  یگذار متیتعرفه و ق نییکار بازار بورس اقدام به تع

 .است

 ها دولت ارانهیقانون هدیمند کردن   1ماده  براساس بند سادسا؛ 

 کند نییت  یبه  ونه ا را برهی یروف داخل متیق نیان،یم است مکلف 

 ،یبرنامه شنج ساله شنجم توس ه اقتصاد انیتا شا جیکه به تدر

تمام شده آن  متیم ادل ق رانیا یاسالم یجمهور یو یرهن، یاجتماع

 متیدولت در تجاوز از ق تیممنوع مبین ماده نیکه مفهوم ا "باشد

 نیباشد چرا که در تبصره هم یسوخت م متیتمام شده برق بدون لحاظ ق

 لیتخد یها نهیتمام شده بره، مجمو  هز متی" قماده آمده است 

و هشت  یسوخت با بازده حداقل س نهیو هز ویانتیال و توز ،یانرژ

شود و  یاستانداردها محاسخه م تیو رعا کشور یرو اههای( ن38درصد )

کشور ایزوده شود  یرو اههای( به بازده ن1درصد )  یهر ساله حداقل 

قانون به بازده  هل و  نیسال از زمان اجراء ا نجکه تا ش یبه  ور

تا  ویو توز انتیال یتل ات شخکه ها نی( برسد و همين%45شنج درصد)

 یو یرهن، یاجتماع ،یصادبرنامه شنجساله شنجم توس ه اقت انیشا

در مصوبه  " ابدی( کاهه 14به  هارده درصد) رانیا یاسالم یجمهور

ها که  ارانهی یهدف مند نونمورد اعتراض دولت بدون توجه به قا

ششم توسعه تنفیذ شده است اقدام قانون برنامه  39آن در ماده احکام 

 به وضع تعرفه کرده است.

ی برق برای صنعت ماینینگ و اخذ وجه تعیین تعرفه صادرات،  بنابراین

از اشخاص فعال در این صنعت توسط واحدهای دولتی ،منوط به حکم صریح 

و یا مجوز ماذون از قبل قانونگذار بوده و وضع قاعده ی آمره در 

 .این خصوص، بدون اتکا به اجازه مقنن، وجاهت قانونی ندارد

" تعرفه سوخت گاز  مورد اعتراضاز مصوبه  4بند  ۱براساس تخصره : ت

 یدیاستفاده کننده از برق تول انیمتقاض ازیمورد ن

 یالیمتوسط ر( ٪۲۰هفتاد درصد ) متیبا ق رو،یاز شبکه وزارت ن خارج

 زین عیاست و تعرفه سوخت ما مایسامانه ن ریبا نرخ تسع یگاز صادرات

 مایسامانه ن ریبا نرخ تسع یصادرات عیسوخت ما یالیمتوسط ر متیبا ق

 گردد، محاسبه و اعمال خواهد یو اعالم م نییتوسط وزارت نفت تعکه 

توس ه  برنامه ششم 48بند ت ماده  این امر در حالی است که مطابق ."

برنامه نسخت  یدر  ول اجرا رویوزارت ن قی، " دولت مکلف است از  ر

 قیو شنج هزار م،اوات از  ر ستیبره تا ب دیتوان تول هیبه ایزا

اعم از  یو خصوص یت اون ،یردولتیغ یمؤسسات عموم ی ذار هیسرما

 یبا به صورت روشها  هتاب یشرکتها یو با منابو داخل یو خارج یداخل



( و B00و تصرف ) یاز جمله ساخت، بهره بردار ی ذار هیمتداول سرما

بره  ینیتضم دی. خردی( اقدام نماBOTو انتیال ) یساخت، بهره بردار

در  اقتصاد خواهد بود. " که  یط شوراشده توس نییبر اساس نرخ ت 
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کو   و  اسیبزر  و می یها رو اهی از ن متیاست و در آن ق دهی رد

شراکنده  دیتول یها رو اهیبره ن ینیتضم دیخر متیو ق نیخود تام

دولت مجددا و برخالف حکم قانون برنامه  مو االسف،مش ص شده است و 

 ی از برا دیت ریه جد نییاقتصاد اقدام به ت  یششم و مصوبه شورا

 رو اهین جادیا انیخود تامین خار  از شخکه و متیا  یها رو اهین

ریه  رف و ت   یعر ه بره از  کردن ینموده است انحصار دیجد یها

باعد به وجود آمدن انحصار  ی ی از  خ یبرا یصادرات متیبا ق ی ذار

 نیب ضیدر قیمت عر ه  از در داخل کشور و تخ  ضیدولت، اتخ  یبرا

 بر در کشور شده است یانرژ ویصنا

مصوبه مورد شکایت، " مصرف برق و گاز برای  4بند  2: مطابق تبصره ث

 ج مصرف ممنوع است."استخراج رمز ارزها در ساعات و زمان او

بر مخنای میرره ی یاد شده، مصرف بره و  از برای است را  رمز 

ارزها در ساعات و زمان او  مصرف ممنو  اعالم شده است. شرسه اساسی 

آن است که آیا در ساعات او  مصرف، صادرات بره د ار ایت یا کاهه 

دیده می شود که ی الیت صن ت صادراتی رمز ارز ، به کلی ممنو   ر

است؟ این امر در حالی است که و و قاعده ی آمره موجد یا سالب حق و 

تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حیوه قانونی برای اش اص، 

م تص حکم مینن یا ماذون از قخل قانون،ذار می باشد و هیات وزیران 

خار  از حدود وظایف و اختیارات قانونی مخادرت به و و مصوبه ی یاد 

 ه کرده است.شد

" مراکز استخراج رمز از تصویب نامه ی یاد شده،  6مطابق بند  :ج

ارزها به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات 

" واحدهای همان مصوبه،  6مطابق تخصره بند و مالیاتی خواهند بود." 

یاد شده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر 

اس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به چرخه اقتصادی کشور اس

  بازگردانند ، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود."

از تصویب نامه یاد شده، مراکز است را  رمز ارزها  6به موجب بند 

 6بر اساس تخصره بند مشمول میررات مالیاتی شناخته شده است و 
 اییت مالیاتی مراکز است را  رمز مصوبه ی مورد شکایت، شرد م

ارزها، صادر کردن محصول و باز رداندن ارز حاصل از آن بر اساس 

 وابط بان  مرکزی به داخل کشور می باشد. این در حالی است که  

قانون اساسی، موارد معافیت ، بخشودگی و  51اصل  اوال؛ به موجب

 6بند الف ماده  و مطابق می شود تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص

، بر قراری هر ونه 1395قانون برنامه شنج ساله ششم توس ه مصوب سال 

ت  یف ، ترجیح یا م اییت مالیاتی جدید  ی سال های اجرای قانون 

است ،  انیا؛  م هوم م الف تخصره  ممنو  (1401تا  1396)  برنامه

ی باشد قانون اساسی م 51مصوبه مورد شکایت نیز م ایر با اصل  6بند 

 راکه مطابق اصل یاد شده ، هیچ نو  مالیاتی و و نمی شود م،ر به 

، هیات وزیران  6موجب قانون و مستنخط از م هوم م الف تخصره بند 

با در  شرو ی نریر عدم صادرات محصول مراکز است را  رمز ارزها و 

عدم باز رداندن ارز حاصل از آن بر اساس  وابط بان  مرکزی ، 

ت یین شرایط اخذ مالیات از واحدهای مذکور کرده است که  مخادرت به

 این امر از صالحیت های انحصاری و وییه مجلس شورای اسالمی است.

بنابراین، هیات وزیران خار  از حدود اختیارات ، مخادرت به و و 

قاعده آمره در خصوص م اییت مالیاتی واحدهای صن تی است را  رمز 



 .کرده است این واحدها و شمولیت مالیاتی ارزها 

،  نانيه مراکز است را   6؛ مطابق م هوم م الف تخصره بند  الثا

رمز ارزها، محصول خود را صادر نکنند و  ارز حاصل از آن را بر 

اساس  وابط بان  مرکزی به  رخه اقتصادی کشور بازن،ردانند ، مشمول 

ن است هیات میررات مالیاتی می شوند. شرسه اصلی آن است که  طور ممک

مصوبه ی مورد شکایت، است اده از رمز ارزها  1وزیران ، مطابق بند 

 را در مخادالت داخل کشور غیر مجاز بداند و آن را به رسمیت نشناسد

اما بر اساس  و مشمول حمایت و  مانت دولت و نرام بانکی قرار ندهد

ا به تصویب نامه ، مراکز است را  رمز ارزها ر 6م هوم م الف تخصره 

رسمیت شمرده و آن ها را به عنوان ی  واحد صن تی مشمول میررات 

همينین، شرسه ب دی آن است که هیات وزیران مالیاتی قرار داده است؟ 

در راستای کدام ی  از قلمروهای مو وعی آیین نامه های مستیل مندر  

تامین اجرای ، وظایف اداریانجام قانون اساسی ی نی  138در اصل 

مبادرت به وضع قواعد الزام آور  تنظیم سازمان های اداریو  قوانین

کرده  جهت اخذ مالیات بدون اذن مقنن از مراکز استخراج رمز ارزها 

 است؟ 

راب ا؛ در یرض قانونی بودن اخذ مالیات از مراکز است را  رمز 

قانون،ذار به شرح میرر در شیوه ماده ی  قانون مالیات های ارزها ، 

، مال  اخذ مالیات از اش اص 1394و اصالحی  1366اس ند مستییم مصوب 

اعالم کرده است. هم  نین  کسب درآمداعم از حیییی یا حیوقی را 

از ی الیت های  درآمدهای حاصلقانون مذکور،  2ماده  2مطابق تخصره 

اقتصادی از قخیل ی الیت های صن تی و ...که به نحوی غیر از  ریق 

هر مورد، به  ور جدا انه ، به نرخ مذکور شرکت نیز تحصیل شود، در 

مراکز ( مشمول مالیات خواهد بود. %25این قانون)  105در ماده 

استخراج رمز ارزها نیز به عنوان یکی از اشخاص حقوقی در فرض کسب 

با وجود اینکه . درآمد ، مشمول مقررات مالیاتی قرار گرفته اند

ول آن در موازین قانونی و اسخاب حص« درآمد»ت ریف مش صی از م هوم 

قانون مالیاتهای مستییم  100ارائه نشده، ولی مست اد از تخصره ماده 

. روشن است در شوددرآمد با فروش کاال و خدمات حاصل میاین است که 

خود را  کاالیمراکز است را  ارزهای دیجیتال امکان یروف  که یر ی

نسخت به آنها بود  توان قائل به شمول مالیات بر درآمدندارند، نمی

هیأت عمومی  11/10/1384مورخ  560و مؤید این مو و  دادنامه شماره 

دیوان عدالت اداری است که درخصوص موردی مشابه )اعمال مالیات نسخت 

 1م ماد بمند »به خریداران خودروهای مت دد( اعالم کرده است که : 
ل ا العمات و اداره کم 21/10/1378ممورخ  78593/31دستورال مل شماره 

  خمدمات ممالیاتی

 

ن جمواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای مت دد یارغ از مخمی   که

ن در باب حکم صریح مین   خالف هدف و ،باشدیروف آنها به اش اص دی،ر می

به قسمت دوم ماده  مستنداً  شود ویشرایط وصول مالیات تش یص داده م
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چه بسا اشخاص حقوقی موصوف، ارزهای دیجیتالی متعددی از سویی دی،ر، 

را تحصیل کنند اما تمایلی به فروش آن نداشته باشند و بخواهند آن 

را ذخیره کنند ، آیا در چنین وضعیتی نیز باید مشمول مقررات 

 ؟ همينین ، مالیاتی قرار بگیرند

مصوبه ی یاد شده ، آن است که از  6مو و  قابل توجه در تخصره بند 

ا ر قرار است است را  کنند ان ، ارز ناشی از ماینینگ را در داخل 

کشور با قیمت سامانه ی نیما عر ه کنند، آیا دولت نیز به آنها 

اجازه می دهد دست،اه های ماینر یا همان ماده اولیه ی این صن ت را 



امکان شذیر نیست که با ارز نیمایی وارد کند؟ منطیا به لحاظ حیوقی 

واردات دست،اه های ماینر ممنو  باشد ، اما است را  توسط این 

دست،اه ها مجاز شمرده شود، ی الیت در این حوزه ی  صن ت تلیی  ردد 

، قیمت بره آن بر مخنای ت ریه بره صادراتی باشد، واحد های صن تی 

احراز است را  رمز ارزها مشمول میررات مالیاتی قرار  یرند، با 

شرایطی ، واحدهای مذکور ، مشمول م اییت مالیاتی قرار  یرند اما 

است اده از رمز ارزها در مخادالت داخلی ممنو  باشد و واردات 

دست،اه های ماینر تحت عنوان عمل مجرمانه " قا اه کاال" مشمول 

مجازات  ردد. در واقو، وجود دست،اه ماینر ، علت تامه ی شکل  یری 

ی باشد و نحوه ی میررات  ذاری دولت در این خصوص، به این صن ت م

 شدت متناقض و عجوالنه می باشد.

 36در پایان ، با عنایت به جمیع مطالب مذکور و مستند به ماده 

یین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به آثار آقانون تشکیالت و 

ظیر اخد ناشی از اجرای تصویب نامه مذکور علی الخصوص در موضوعاتی ن

وجه برق بر اساس  تعرفه برق صادراتی و اخذ مالیات از واحدهای 

صنعتی استخراج رمز ارزها و غیر قابل جبران بودن خسارات ناشی از 

گ که یک صنعت قانونی در کشور می باشد، نموارد مذکور به صنعت ماینی

دستور موقت توقف عملیات اجرایی مصوبه معترض عنه و مستند  به اصل 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی  12ماده  1قانون اساسی و  بند  173

،  2بند  2، تبصره  1، ابطال بند1392دیوان عدالت اداری مصوب سال 

از تصویب  6و تبصره بند  6، بند  4بند  1و 2و 3، تبصره های  4بند 

نامه هیات وزیران موسوم به "تصویب نامه رمز ارزها " به جهت 

 و خروج از حدود اختیارات قانونی ، مستدعی است.مغایرت با قانون 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 صحت امضا ء نام :                                     نام خانواد ی :                                                          

 مورد  واهی است .

  ران،شت امضا/ ا

 شاکی / وکیل /نماینده قانونی

 


