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ASPECTE DE ACTUALITATE PRIVIND REGLEMENTAREA 
TEHNOLOGIEI REGISTRELOR DISTRIBUITE ȘI A 

MONEDELOR VIRTUALE IN LEGISLAȚIA STATELOR 
MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE 

 

SINTEZA STUDIULUI 

Problematica „monedelor virtuale” (criptomonedelor)1 și a tehnologiei registrelor distribuite 
(denumită curent drept „blockchain”) cunoaște o efervescență notabilă la nivel internațional, 
fapt ilustrat, de pildă, și în multitudinea reflecțiilor, rapoartelor și lucrărilor (inițiate la nivelul 
unor autorități și instituții publice) din state membre ale Uniunii Europene și din alte țări. 

Întrucât apariția criptomonedelor (în 2008, o dată cu „bitcoin”) constituie un fenomen 
recent, cele mai multe state membre ale Uniunii Europene (asemenea majorității statelor lumii) 
nu dispun de legislație specifică în domeniu, care să reglementeze monedele virtuale, 
tehnologia registrelor distribuite și oferta inițială de „jetoane”/monede. 

Nu există definiții general acceptate privind monedele virtuale (și noțiunile conexe acestui 
concept) la nivel internațional. Cu toate acestea, A cincea directivă privind spălarea banilor 
(Directiva 2018/843), adoptată în cursul anului 2018, definește „monedele virtuale” drept 
reprezentare digitală a valorii ce nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau autoritate 
publică, care nu este în mod obligatoriu legată de o monedă legală și care nu deține statutul legal 
de monedă, dar care poate fi acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb 
și care poate fi transferată, stocată și tranzacționată prin mijloace electronice; potrivit aceleiași 
directive, funcțiile/utilizările monedelor virtuale sunt de mijloc de plată, de schimb, de investiție, 
produs de stocare a valorii sau pentru utilizare în cazinouri online.  

O trăsătură întâlnită frecvent în statele membre ale Uniunii Europene rezidă în incertitudinile 
în legătură cu încadrarea juridică a monedelor virtuale: nu sunt considerate a constitui monede 
legale sau bani, ci mijloace de schimb; ele reprezintă bunuri necorporale/intangibile și pot 
constitui investiții alternative cu riscuri specifice, asociate fiind inerent cu riscurile de investiții 
specifice sectorului financiar-bancar; ele constituie unități de cont și, în consecință, sunt 
instrumente financiare; formă de activ financiar etc. De aceea, din punct de vedere terminologic, 
se preferă uneori utilizarea termenului „active virtuale”, în măsura în care acele instrumente nu 
constituie „monedă” în sensul consacrat. 

                                                           
1 Cf. „virtual currency”, „cryptocurrency” (în limba engleză); „monnaie virtuelle”, „argent virtuel”, „crypto-

monnaie” (în limba franceză); „moeda virtual” (în limba portugheză); „criptomoneda” (în limba spaniolă). 
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În sens general, se ridică două întrebări principale în legătură cu legislația aplicabilă 
„monedelor virtuale”: ar trebui admisă circulația lor? iar în caz de răspuns afirmativ, cum ar 
trebui reglementate? 

În toate statele membre ale Uniunii Europene, circulația monedelor virtuale este permisă, 
însă, în multe din acele state, autoritățile de supraveghere a sectorului financiar și/sau băncile 
centrale au emis constant avertismente, informând publicul cu privire la absența oricărui tip de 
reglementare sau supraveghere, asupra riscurilor pe care le presupun operațiunile cu atari 
monede virtuale și asupra faptului că monedele virtuale nu beneficiază de un statut juridic bine 
definit și acceptat la nivelul Uniunii Europene și al sistemului internațional de plăți. 
Avertismentele în cauză au succedat sau însoțit avertismentele similare emise de cele trei 
autorități europene de supraveghere2. În general, deși autoritățile amintite relevă anumite 
beneficii generate de monedele virtuale (de exemplu costuri mai reduse de tranzacționare, 
accelerarea tranzacțiilor și incluziunea financiară), ele atenționează cu privire la multiplele riscuri 
(o autoritate europeană de supraveghere identificând chiar 70 de atari riscuri), pentru utilizatori, 
pentru alți participanți de pe piață, pentru integritatea financiară (i.e. spălarea banilor și alte 
infracțiuni financiare), pentru sistemele de plăți convenționale, pentru autoritățile de 
reglementare etc. Multe dintre monedele virtuale cunosc un grad foarte ridicat al volatilității, în 
sensul în care se înregistrează fluctuații zilnice semnificative ale prețurilor lor. 

În marea majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene, autoritățile de reglementare și 
supraveghere (precum băncile centrale sau agențiile/autoritățile naționale de supraveghere a 
sectorului financiar) nu recunosc moneda virtuală – rezultat al tehnologiei de tip „blockchain” – 
ca instrument sau mijloc legal de plată. Utilizarea de către persoane fizice și juridice (societăți) a 
acestui tip de instrument de plată nu este însă interzisă în mod explicit în statele membre ale 
Uniunii Europene, dar varii autorități naționale au avertizat că persoanele fizice și juridice nu 
sunt obligate să accepte plata cu monede virtuale. De asemenea, pentru a explica mai bine acele 
riscuri, autorități din unele state membre au emis ghiduri de orientare în privința monedelor 
virtuale, inclusiv în direcția descurajării instituțiilor de credit să cumpere, dețină sau vândă 
monede virtuale, arătându-se, de exemplu, că atari tranzacții nu sunt conforme cu principiile 
unui management stabil și prudent și că stabilirea relațiilor cu comercianții în monedă virtuală 
ar putea atrage riscuri juridice și de reputație. 

În paralel, într-un context mai general, reflecții și rapoarte elaborate de diverse autorități și 
instituții naționale relevă importanța, în planul inovației tehnologice și al digitalizării, a 
tehnologiilor registrelor distribuite – adică a acelor tehnologii care generează monedele virtuale 
(„distributed ledger technology”, denumită deseori „blockchain”) și utilizarea criptografiei, nu 
doar pentru serviciile financiare, ci și pentru sectorul public, în general. 

Până în prezent, trei state membre ale Uniunii Europene au adoptat legislație specifică (fie 
și parțială), care să reglementeze monedele virtuale, tehnologia registrelor distribuite 
(blockchain) și oferta inițială de „jetoane”/monede: Franța, Malta și Regatul Unit (mai concret 
Gibraltar, teritoriu britanic). În varii state membre au loc reflecții în legătură cu posibilitatea unor 
intervenții normative specifice (de exemplu, Austria, Franța, Letonia, Irlanda, Regatul Unit, 
Spania, Țările de Jos). 

                                                           
2 Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea 

Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale. 



Aspecte de actualitate privind reglementarea tehnologiei registrelor distribuite și a monedelor 

virtuale în legislația statelor membre ale Uniunii Europene        

 

6 
 

În plus, legislația câtorva state membre instituie anumite restricții privind utilizarea 
monedelor virtuale: în Belgia există o interdicție privind comercializarea cu titlu profesional a 
unor produse financiare a căror plată depinde în mod direct sau indirect de o „monedă virtuală”, 
iar în Letonia este interzisă investirea planului de investiții al pensiilor de stat în monede virtuale. 

În anumite state membre, ofertele inițiale de monede virtuale (jetoane) și prestatorii de 
servicii de portofele digitale sunt supuși (sau se preconizează supunerea lor) regimului comun al 
sectorului financiar/activelor financiare (Austria, Estonia, Franța, Germania, Irlanda, Lituania, 
Luxemburg, Regatul Unit), deseori subsecvent unei analize de la caz la caz a instrumentelor sau 
produselor (financiare) oferite și a activităților desfășurate. 

Pe lângă tipologia legislației naționale specifice în domeniul monedelor virtuale și 
tehnologiilor de tip „blockchain”, mai multe state membre supun (sau intenționează să supună) 
activitățile aferente monedelor virtuale legislației în domeniul combaterii spălării banilor și 
finanțării terorismului (de exemplu, Cehia, Croația, Estonia, Franța, Letonia, Malta, Polonia, 
Slovenia, Spania etc.). În plus, aceasta este direcția imprimată în dreptul Uniunii Europene prin 
A cincea directivă privind spălarea banilor (Directiva 2018/843), care urmează a fi transpusă în 
dreptul statelor membre până la 10 ianuarie 2020. Un aspect deosebit de important, în privința 
căruia autoritățile naționale de supraveghere din Uniunea Europeană emit deseori norme 
specifice sau își adaptează normele existente, îl constituie fenomenul spălării banilor și al 
finanțării terorismului. Autoritățile naționale au atras atenția în mod special asupra legăturii 
dintre monedele virtuale (rezultate și tranzacționate prin intermediul utilizării platformelor 
online de tip „blockchain”) și activitățile ilegale din acest domeniu. 

În domeniul fiscalității directe, în anumite state membre (Bulgaria, Danemarca, Finlanda, 
Franța, Letonia, Lituania, Polonia, Regatul Unit, Slovacia, Slovenia), deseori pe calea unor 
instrucțiuni administrative, activitățile în legătură cu monedele virtuale sunt supuse legislației 
fiscale. De menționat că, în România, în luna decembrie 2018, a fost adoptată o lege care supune 
impozitului pe venit câștigul din transferul de monedă virtuală. În privința taxei pe valoarea 
adăugată (TVA), domeniu armonizat la nivelul Uniunii Europene, Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, prin hotărârea din 22 octombrie 2015 în cauza C-264/14, Hedqvist, a declarat că 
operațiunile de schimb de monedă virtuală „bitcoin” cu monede tradiționale sunt scutite de TVA. 

Studiul de față este împărțit după cum urmează: (I) aspecte de ordin terminologic, secțiune 
menită să explice succint principalele noțiuni în legătură cu „monedele virtuale” și cu tehnologia 
de tip „blockchain”; (II) evoluții relevante în cadrul forurilor internaționale, în particular cele 
întreprinse de Grupul de Acțiune Financiară Internațională, pornind de la afirmarea în dezbateri 
din multe state membre a dimensiunii internaționale a fenomenului „monedelor virtuale” și 
tehnologiilor pe care le utilizează; (III) dreptul Uniunii Europene; (IV) situația din statele membre 
ale Uniunii Europene. 
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Lista acronimelor utilizate 

 

ABE      Autoritatea Bancară Europeană 

BCE      Banca Centrală Europeană 

CJUE      Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

DLT tehnologia registrelor distribuite (Distributed Ledger 
Technology) 

ESMA Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și 
Piețe (European Securities and Markets Authority) 

Fintech tehnologie financiară 

GAFI      Grupul de Acțiune Financiară Internațională 

ICO ofertă inițială de jetoane / monede virtuale (initial 
coin offering)  

JOUE Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria „L” – 
legislație; seria „C” – comunicări și informări)  

MiFID Directiva privind piețele instrumentelor financiare 

TVA      taxa pe valoarea adăugată 

UE      Uniunea Europeană 
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I. ASPECTE DE ORDIN TERMINOLOGIC 

 

Sunt necesare precizări de ordin terminologic, în măsura în care în cauză sunt realități 
recente în plan tehnologic, în continuă evoluție, neexistând definiții general acceptate, în multe 
țări fiind disputată inclusiv calificarea conceptuală și juridică a „monedelor virtuale” și a 
tehnologiilor aferente acestora. 

1. Criptomoneda/moneda virtuală3 

Monedele virtuale cunosc varii forme. Cea dintâi monedă virtuală (și cea mai cunoscută în 
prezent) este ►„Bitcoin”, lansată în 2009 (fiind creată însă în 2018). Ulterior au apărut altele, 
precum „Ripple”, „Ether” sau „Litecoin”. Se estimează că, la nivel mondial, la 11 septembrie 
2018, existau 1930 criptomonede4, unele dintre acelea având o existență temporală redusă; la 
sfârșitul lunii decembrie 2018, numărul ►criptoactivelor se ridica la peste 2.0505. Cele mai multe 
dintre aceste monede virtuale se întemeiază pe ►tehnologia registrelor distribuite (distributed 
ledger technology), denumită frecvent „blockchain”. Monedele virtuale au fost dezvoltate 
pentru transferarea valorii în afara sistemului monetar existent, prin recurgerea la criptografie 
și fără implicarea unor terți, precum băncile centrale ori băncile comerciale. Acesta este motivul 
pentru care ele sunt denumite uneori „monede”, „valute” și „plăți”. Ele nu îndeplinesc rolul 
consacrat al monedelor, fiind utilizate relativ redus pentru plăți și nefiind acceptate în mod 
universal drept mediu stabil de schimb, unitate viabilă de cont sau instrument fiabil de stocare a 
valorii. 

Nu există definiții general acceptate privind monedele virtuale (și noțiunile conexe acestui 
concept) la nivel internațional. Cu toate acestea, ele dispun de anumite caracteristici ce tind să 
fie general valabile: se arată, de pildă, că moneda virtuală nu este monedă fiduciară și nici trebuie 
confundată cu moneda electronică. 

Pentru desemnarea „monedelor virtuale” se utilizează uneori termeni precum 
►„criptoactive”, „criptoinstrumente”, în sens generic, sau „criptomonede”, „active virtuale”, 
►„jetoane virtuale” etc. Există păreri conform cărora „criptomoneda” nu are sinonimie perfectă 
cu „moneda virtuală”. 

Un raport francez6 definește criptomonedele drept monede virtuale, ce utilizează 
criptografia pentru a fi schimbate în siguranță prin internet și care sunt administrate într-un mod 
descentralizat (în sensul în care majoritatea recurg la tehnologia denumită „blockchain”). Un alt 

                                                           
3 Cf. „virtual currency”, „cryptocurrency” (în limba engleză); „monnaie virtuelle”, „argent virtuel”, „crypto-

monnaie” (în limba franceză); „moeda virtual” (în limba portugheză); „criptomoneda” (în limba spaniolă). 
4 Cf. Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor (Securities and Markets 

Stakeholder Group), Own Initiative Report on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, 19 octombrie 2018, la adresa: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-106-1338_smsg_advice_-
_report_on_icos_and_crypto-assets.pdf.  

5 ESMA, Advice. Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, ianuarie 2019, la adresa: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf.  

6 Les crypto-monnaies. Rapport au Ministre de l’Économie et des Finances, 4 iulie 2018, la adresa: 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000433.pdf. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-106-1338_smsg_advice_-_report_on_icos_and_crypto-assets.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-106-1338_smsg_advice_-_report_on_icos_and_crypto-assets.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000433.pdf
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raport francez7 evoca trei caracteristici ale monedelor virtuale susceptibile a induce riscuri: 
intervenția unor actori care nu sunt supuși unor reglementări; absența transparenței (neexistând 
formalități particulare prescrise pentru deschiderea unui portofel digital); respectiv caracterul 
extrateritorial. 

În dreptul Uniunii Europene, A cincea directivă privind spălarea banilor (Directiva 2018/843 
din 30 mai 2018) definește monedele virtuale drept „o reprezentare digitală a valorii care nu este 
emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu 
legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar este 
acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și care poate fi transferată, 
stocată și tranzacționată în mod electronic[.]” Aceeași directivă, într-un considerent al 
preambulului, expune funcțiile/utilizările monedelor virtuale: alături de cea de mijloc de plată, 
mijloc de schimb, de investiție, produs de stocare a valorii sau pentru utilizare în cazinouri online. 

Autoritățile naționale și europene au exprimat varii puncte de vedere în privința calificării 
(juridice) a „monedelor virtuale”: ele nu constituie monede legale sau bani, ci ar trebui 
considerate mijloace de schimb, iar nu mijloace (legale) de plată (iar consecința pentru cea din 
urmă calificare este aceea că nu există obligația de a accepta plata cu monedă virtuală); ele se 
încadrează în categoria bunurilor necorporale/intangibile; constituie un mijloc de plată 
contractual, nu legal, și drept investiții alternative cu riscuri specifice, ele fiind inerent asociate 
cu riscurile de investiții specifice sectorului financiar-bancar; ele constituie unități de cont și, în 
consecință, sunt instrumente financiare; formă de activ financiar; active financiare pe termen 
scurt, altele decât banii. 

2. Bitcoin 

Cea dintâi criptomonedă, „bitcoin”, a fost creată la 19 august 2008 de către un anume Satoshi 
Nakamoto8 (până în prezent nefiindu-i stabilită cu certitudine identitatea), drept ►monedă 
virtuală ce utilizează un protocol informatic de tranzacții criptate și descentralizate, denumit 
►„blockchain” (lanț de blocuri). Prima cotație între bitcoin și dolarul american a fost publicată 
la 5 octombrie 2009, atunci când un bitcoin valora 0,001 dolari (0,00071 euro), pentru ca la 
sfârșitul anului 2017, un bitcoin să valoreze peste 11 000 dolari (9 100 euro). Așadar, bitcoin 
înregistrează un curs foarte volatil, cu fluctuații cotidiene semnificative: în 2017, valoarea bitcoin 
a crescut brusc de la circa 1 000 euro, în ianuarie 2017, la peste 16 000 euro, la jumătatea lunii 
decembrie 2017, iar apoi s-a diminuat cu aproximativ 70 %, până la 5 000 euro, la începutul lunii 
februarie 2018. Tot la acel moment, se aprecia capitalizarea totală a pieței pentru cele mai 
importante 100 de monede virtuale la echivalentul a 330 miliarde euro9. 

Potrivit Băncii Centrale Europene10, deși calificată drept monedă „virtuală”, „bitcoin” este un 
activ speculativ, un ►simbol („jeton”) digital, care poate fi tranzacționat prin mijloace 
electronice, el neexistând în formă fizică. Bitcoin nu este creat de către o autoritate sau 

                                                           
7 L’encadrement des monnaies virtuelles, iunie 2014, la adresa: 

https://www.economie.gouv.fr/files/rapport_monnaies-virtuelles2014.pdf. 
8 Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A peer to peer electronic cash system, la adresa: 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.  
9 ESMA, EBA and EIOPA warn consumers on the risks of Virtual Currencies, februarie 2018, la adresa: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-
1284_joint_esas_warning_on_virtual_currenciesl.pdf.  

10 Cf. What is bitcoin?, 13 februarie 2018, la adresa: https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-
me/html/what-is-bitcoin.en.html. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32018L0843
https://www.economie.gouv.fr/files/rapport_monnaies-virtuelles2014.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-1284_joint_esas_warning_on_virtual_currenciesl.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-1284_joint_esas_warning_on_virtual_currenciesl.pdf
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-bitcoin.en.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-bitcoin.en.html


Aspecte de actualitate privind reglementarea tehnologiei registrelor distribuite și a monedelor 

virtuale în legislația statelor membre ale Uniunii Europene        

 

10 
 

organizație unică, ci este creat și înregistrat printr-o rețea de computere ce utilizează algoritmi 
matematici. Bitcoin are caracter virtual, însă nu constituie monedă/valută, întrucât nu îl susține 
nicio autoritate publică centrală, nu constituie o formă de plată general acceptată, utilizatorii nu 
sunt protejați (din punct de vedere juridic), este prea volatil (în opoziție cu o valută care trebuie 
să constituie un mijloc fiabil de stocare de valoare). 

3. Criptoactive11 

Deși nu există o definiție general acceptată, „criptoactivele” (sau „criptoinstrumentele”) 
desemnează deseori ►„monedele virtuale” ori „criptomonedele”, alături de ►„jetoane” (vizate 
de ►ofertele inițiale de jetoane/monede virtuale – initial coin offerings/ICO)12. În sens 
asemănător „criptomonedelor”, și criptoactivele ridică neclarități în privința încadrării lor 
juridice. Mai recent de pildă, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a 
conchis în sensul absenței unei soluții universale cu referire la încadrarea lor juridică13. Cea din 
urmă autoritate definește criptoactivele ca tip de active private ce depind în principal de 
criptografie și de ►tehnologia registrelor distribuite, ca parte a valorii lor, percepute sau 
inerente. 

Uneori este preferată utilizarea noțiunii „criptoactive” în loc de ►„criptomonedă”14, pornind 
de la constatarea că ultimele nu îndeplinesc în general funcțiile care definesc noțiunea 
„monedă”, „valută”, „ban”: criptomonedele nu acționează ca mijloc de schimb, nu au rolul de a 
stoca valoare, dată fiind volatilitatea lor și nu sunt utilizate ca unitate de cont. 

Criptoactivele sunt definite drept reprezentare digitală a unei valori sau a unor drepturi 
contractuale care utilizează o anumită formă a ►tehnologiei registrelor distribuite și care poate 
fi transferată, stocată ori tranzacționată electronic. Criptoactivele sunt considerate drept una 
dintre utilizările practice (aplicații) ale tehnologiei registrelor distribuite și, deși toate 
criptoactivele utilizează o anumită formă a tehnologiei registrelor distribuite, nu doar utilizările 
practice ale acelei tehnologii implică criptoactive. Funcțiile pe care le pot îndeplini vizează: 
instrumente de schimb, formă de investiții; strângerea/obținerea de capitaluri (prin intermediul 
ofertele inițiale de jetoane/monede virtuale); mijloace de tranzacționare.  

4. Jeton15 

Uneori este preferat termenul „jeton”, în locul ►„monedei virtuale”, ca fiind mai neutru și 
neantrenând legitimitatea implicită a „monedei”/„valutei”; este un termen larg, ce include multe 
active virtuale și care poate fi definit în opoziție cu activele de cont, dat fiind că sistemul 
întemeiat pe conturi pornește de la posibilitatea verificării identității titularului, pe când cele 
care recurg la jetoane se întemeiază pe capacitatea verificării validității jetonului însuși. Jetonul, 

                                                           
11 Cf. „crypto assets” (limba engleză). 
12 Raportul Grupului de lucru (al guvernului britanic) privind criptoactivele, octombrie 2018; ESMA, Advice. 

Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, ianuarie 2019, la adresa: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf. 

13 Advice. Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, ianuarie 2019, la adresa: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf.  

14 Raportul Comisiei pentru trezorerie din cadrul Camerei Comunelor (Regatul Unit), Crypto-assets, 
septembrie 2018.  

15 Cf. „token” (limba engleză); „jeton” (limba franceză). 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/752070/cryptoassets_taskforce_final_report_final_web.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmtreasy/910/910.pdf
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asemenea bancnotei, este un activ la purtător. Cea din urmă include multiple trăsături de 
siguranță, pe când jetoanele sunt securizate prin chei criptografice16. 

Dreptul francez definește „jetonul” drept bun necorporal care reprezintă, sub formă 
numerică, unul sau mai multe drepturi, care pot fi emise, înscrise, conservate sau transferate 
prin intermediul unui dispozitiv de înregistrare electronică partajată (dispositif d'enregistrement 
électronique partagé) care permite identificarea, în mod direct sau indirect, a proprietarului 
respectivului drept. 

Banca centrală germană (Bundesbank) arăta că moneda virtuală „bitcoin” nu poate fi 
calificată drept ►monedă virtuală și nici monedă digitală, întrucât nu îndeplinește funcțiile 
clasice ale unei monede și nici nu face parte din sistemul monetar național, sens în care ea 
recomanda utilizarea termenului „criptojeton”. 

În varii situații, autorități naționale sau europene au arătat că, în cazul în care jetoanele emise 
acordă posesorilor lor și dreptul de proprietate asupra acelora, există probabilitatea calificării lor 
drept titlu de valoare, fiind supuse legislației în materia valorilor mobiliare. O consecință a 
acestei situații este faptul că organizarea unei ►oferte inițiale de monedă, ținând cont de 
diferitele modele ale sale și de diferitele caracteristici ale jetoanelor, poate fi supusă legislației 
în materia supravegherii sistemului financiar. 

În sensul definiției legale din Malta, „jetonul virtual” reprezintă orice formă de înregistrare în 
mediul digital, a cărei utilitate, valoare sau aplicare este restricționată doar la dobândirea de 
bunuri sau servicii, fie doar în cadrul unei platforme a ►tehnologiei registrelor distribuite, fie în 
legătură cu care a fost emisă sau în cadrul unei rețele limitate de atari platforme. 

5. Tehnologia registrelor distribuite/„blockchain” 

Tehnologia registrelor distribuite (distributed ledger technology, „DLT”) poate fi definită ca 
bază de date în care informațiile sunt înregistrate și comunicate în mod consensual și 
sincronizate în cadrul unei rețele multinodale, iar toate copiile bazei de date sunt conforme. 

În pofida existenței unei multitudini de tipuri de platforme DLT, se consideră că există patru 
trăsături comune lor17: distribuirea datelor (în sensul în care mulți participați pot păstra o copie 
a registrului și pot citi și accesa datele); descentralizarea controlului (mulți participanți pot 
actualiza registrul, în anumite condiții referitoare la procesele și controalele convenite); 
utilizarea criptografiei (în vederea identificării și autentificării participanților agreați, confirmării 
înregistrării datelor și facilitării unui consens, fără însă ca utilizarea acestei tehnologii să fie unică 
DLT); capacitatea de programare sau automatizare (prin utilizarea unor „contracte 
inteligente”18). 

                                                           
16 Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor (Securities and Markets Stakeholder 

Group), Own Initiative Report on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, 19 octombrie 2018, la adresa: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-106-1338_smsg_advice_-
_report_on_icos_and_crypto-assets.pdf. 

17 Potrivit raportului Grupului de lucru (al guvernului britanic) privind criptoactivele, octombrie 2018. 
18 Cf. „smart contracts” (limba engleză); atari contracte pot executa comenzi prestabilite, fără intervenție 

umană suplimentară. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-106-1338_smsg_advice_-_report_on_icos_and_crypto-assets.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-106-1338_smsg_advice_-_report_on_icos_and_crypto-assets.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/752070/cryptoassets_taskforce_final_report_final_web.pdf
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Deși termenul „lanțuri de blocuri” („blockchain”) este utilizat deseori ca sinonim pentru DLT 
(precum în legislația franceză19), sau – mai concret – pentru registru (ledger)20, el privește o 
modalitate particulară de structurare a datelor pe o platformă DLT, iar ►bitcoin a fost prima 
platformă ce a utilizat un lanț de blocuri pentru înregistrarea informațiilor, îmbinând, pentru 
întâia oară, cele patru trăsături ale DLT21. Deși lanțul de locuri poate fi gestionat centralizat sau 
poate fi descentralizat, pentru descrierea DLT se utilizează caracteristica sa descentralizată22. 
Așadar, tehnologia de stocare și de transmitere de informații, ce permite constituirea unor 
registre copiate și distribuite, în absența uni organ central de control, securizate cu ajutorul 
criptografiei și structurate în blocuri legate între ele, sunt desemnate, prin metonimie, drept 
„blockchains”23. 

Conform dreptului francez, înscrierea unei emisiuni ori a unei cesiuni de titluri financiare într-
un „blockchain” are efecte similare înscrierii în cont a titlurilor financiare. 

În sensul definiției legale din Malta, „tehnologia registrelor distribuite” este sistemul de tip 
bază de date în care sunt înregistrate informații schimbate în mod consensual și sincronizate în 
cadrul unei rețele multinodale; activele aferente acelei tehnologii sunt definite ca ►jeton virtual 
(„virtual token”); activ financiar virtual; ►monedă electronică; instrument financiar. 

6. „Minerit”/„miner”24 

Se consideră îndeobște că există două posibilități de dobândire a monedelor virtuale 
(începând cu ►„bitcoin”): fie prin cumpărare, fie prin rezolvarea unor ecuații matematice 
complexe. Descifrarea codului informatic permite validarea operației de creare a unei ►monede 
virtuale, iar cu cât computerul este mai puternic, cu atât există șanse mai mari de găsire a 
soluției. Activitatea în cauză este denumită „minerit”, reprezentând o metaforă pentru 
desemnarea activității extractive a aurului. Sunt denumiți „mineri” acei internauți, membri ai 
unei atari rețele, care au rolul de a verifica fiabilitatea tranzacțiilor (de a valida tranzacțiile) între 
utilizatori, asigurând că toate schimburile se desfășoară în mod regulat în cadrul ►„blockchain”. 
În schimb, ei sunt recompensați prin câștigarea de ►„monede virtuale”.25 

7. Oferte inițiale de monedă/jeton 

În recenta legislație malteză, „oferta inițială de active financiare virtuale” („initial virtual 
financial asset offering”) este definită ca metodă de strângere de fonduri prin care un emitent 

                                                           
19 Dispozitivul de înregistrare electronică partajată (dispositif d'enregistrement électronique partagé). 
20 Raportul Comisiei pentru trezorerie din cadrul Camerei Comunelor (Regatul Unit), Crypto-assets, 

septembrie 2018. 
21 Raportul Grupului de lucru (al guvernului britanic) privind criptoactivele, octombrie 2018. 
22 Raportul Comisiei pentru trezorerie din cadrul Camerei Comunelor (Regatul Unit), Crypto-assets, 

septembrie 2018. 
23 Parlamentul francez, Comprendre les blockchains : fonctionnement et enjeux de ces nouvelles 

technologies, Rapport fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, 
iunie 2018, la adresa: https://www.senat.fr/rap/r17-584/r17-5841.pdf; Ministerul irlandez al Finanțelor, Discussion 
Paper: Virtual Currencies and Blockchain Technology, martie 2018, la adresa: https://www.finance.gov.ie/wp-
content/uploads/2018/03/Virtual-Currencies-and-Blockchain-Technology-March-2018.pdf.  

24 Cf. „mining” (în limba engleză). 
25 A se vedea și Rapport du Conseil fédéral (din Elveția) sur les monnaies virtuelles, iunie 2014, la adresa: 

https://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/35353.pdf; sau versiunea raportului în limba 
engleză: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/35355.pdf; mai recent: ESMA, Advice. Initial 
Coin Offerings and Crypto-Assets, ianuarie 2019, la adresa: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf. 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmtreasy/910/910.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/752070/cryptoassets_taskforce_final_report_final_web.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmtreasy/910/910.pdf
https://www.senat.fr/rap/r17-584/r17-5841.pdf
https://www.finance.gov.ie/wp-content/uploads/2018/03/Virtual-Currencies-and-Blockchain-Technology-March-2018.pdf
https://www.finance.gov.ie/wp-content/uploads/2018/03/Virtual-Currencies-and-Blockchain-Technology-March-2018.pdf
https://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/35353.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/35355.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
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oferă active financiare virtuale la schimb cu fonduri. „Activul financiar virtual” constituie orice 
formă de înscriere într-un mediu digital, care este utilizat ca mediu digital de schimb, unitate de 
cont sau stocare de valori, care nu constituie monedă electronică, instrument financiar sau jeton 
virtual. 

Ofertele inițiale de monede/jetoane constituie o formă de strângere de fonduri prin apel 
public destinate finanțării, în vederea lansării, unor noi ►monede virtuale ori a altor tipuri de 
noi proiecte. Ca formă de participare la finanțare, participantul primește ►jetoane 
numerice/digitale (tokens), emise de inițiator, care poate, după caz, să atribuie anumite drepturi 
deținătorilor acelora. Drepturile respective sunt definite în mod liber de inițiator și pot lua 
diferite forme precum, de exemplu, prestarea unui serviciu, o participare la capitalul societății în 
curs de constituire, dreptul la o parte a beneficiului sau dreptul de a primit un produs fabricat26.  

 

II. EVOLUȚII RELEVANTE ÎN CADRUL FORURILOR 
INTERNAȚIONALE  

În anul 2015, Grupul de Acțiune Financiară Internațională („GAFI”27), organism 
interguvernamental de luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, structură ce 
reunește 35 de state, a publicat linii directoare intitulate „Îndrumare pentru o abordare a 
monedelor virtuale întemeiată pe riscuri”28. În luna februarie 2018, statele membre au solicitat 
adoptarea unor noi dispoziții pentru sporirea luptei împotriva spălării banilor. 

Comunicatul final al reuniunii G20 din Argentina (19-20 martie 2018), a susținut acțiunea 
GAFI, chemând la actualizarea standardelor internaționale de luptă împotriva spălării banilor și 
finanțării terorismului în materie de criptomonede și la o aplicare mai largă a acelor standarde 
revizuite. Deși inovația tehnologică, inclusiv în privința criptoactivelor (crypto-assets), are 
potențialul de ameliorare a eficienței și caracterului inclusiv al sistemului financiar și, în sens mai 
larg, al economiei, criptoactivele ridică preocupări în legătură cu protecția consumatorilor și 
investitorilor, integritatea pieței, evaziunea fiscală, spălarea banilor și finanțarea terorismului; 
criptoactivele nu dispun de atribuitele fundamentale ale monedelor naționale, iar într-o anumită 
privință, ele ar putea avea implicații pentru stabilitatea financiară. S-a afirmat angajamentul de 
punere în aplicare a standardelor GAFI și s-a făcut apel la continuarea monitorizării de 
organismele internaționale active în domeniu (i.e. GAFI) a criptoactivelor și a riscurilor asociate 
lor, respectiv prezentarea unor răspunsuri multilaterale. 

În luna octombrie 2018, GAFI a actualizat recomandările sale29, propunând noi definiții 
pentru „active virtuale” și pentru „prestatori de servicii în legătură cu active virtuale”. 

 

                                                           
26 Commission de surveillance du secteur financier (Luxemburg), Avertissement sur les initial coin offerings 

(« ICOs ») et tokens, martie 2018, la adresa:  
http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Protection_consommateurs/Avertissements/A_ICOS_140318.pdf.  
27 GAFI („groupe d’action financière”), FATF („Financial Action Task Force”). 
28 Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies, la adresa: http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/guidance-rba-virtual-currencies.html.  
29 Cf. versiunea actualizată a recomandărilor, în limba engleză, respectiv în limba franceză. 

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/04/04/communique_fmcbg_march_2018.pdf
http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Protection_consommateurs/Avertissements/A_ICOS_140318.pdf
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/guidance-rba-virtual-currencies.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/guidance-rba-virtual-currencies.html
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations%20du%20GAFI%202012.pdf
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III. DREPTUL UNIUNII EUROPENE 

 

1. A cincea directivă privind spălarea banilor 

În dreptul Uniunii Europene, definiția legală a monedelor virtuale se regăsește în Directiva 
(UE) 2018/843 din 30 mai 2018 – A cincea directivă privind spălarea banilor30: „«monede 
virtuale» înseamnă o reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă 
centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită 
legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane 
fizice sau juridice ca mijloc de schimb și care poate fi transferată, stocată și tranzacționată în mod 
electronic[.]” 

În plus, „«furnizor de portofel digital» înseamnă o entitate care oferă servicii de păstrare în 
siguranță a unor chei criptografice private în numele clienților săi, pentru deținerea, stocarea și 
transferul de monedă virtuală.” 

Aceste două definiții constituie pct. 18 și 19 din art. 3 din Directiva (UE) 2015/849 – A patra 
directivă privind spălarea banilor31. Această din urmă directivă se va aplica și furnizorilor implicați 
în servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, precum și furnizorilor de 
portofele digitale (art. 3 alin. (1) pct. 3 lit. (g) și (h), astfel modificat). 

A cincea directivă privind spălarea banilor urmează a impune statelor membre o obligație de 
a se asigura că, printre alte entități, furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și 
furnizorii de portofele digitale sunt autorizați sau înregistrați (art. 47 alin. (1) din a patra 
directivă, astfel modificat). 

Preambulul Directivei (UE) 2018/843 justifică includerea furnizorilor implicați în servicii de 
schimb între monede virtuale și, respectiv, de portofele digitale în cadrul obligațiilor de 
combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (precizate în Directiva (UE) 2015/849) după 
cum urmează: 

„(8) Furnizorii implicați în servicii de schimb între monedele virtuale și monedele fiduciare 
(adică monedele și bancnotele desemnate ca având curs legal și moneda electronică ale unei 
țări, acceptate ca mijloc de schimb în țara emitentă), precum și furnizorii de portofele digitale nu 
au nicio obligație stabilită de Uniune să identifice activitățile suspecte. Prin urmare, grupurile 
teroriste ar putea fi în măsură să transfere fonduri către sistemul financiar al Uniunii sau în cadrul 
rețelelor de monede virtuale prin disimularea transferurilor sau prin faptul că beneficiază de un 
anumit grad de anonimat pe platformele respective. Prin urmare, este esențial să se extindă 
domeniul de aplicare al Directivei (UE) 2015/849 pentru a se include furnizorii implicați în servicii 

                                                           
30 Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a 

Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării 
terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (publicată în JOUE, L 156, 
19.6.2018, p. 43). 

Directiva a intrat în vigoare la 9 iulie 2018. Termenul de transpunere în dreptul intern al statelor membre 
ale UE este 10 ianuarie 2020. 

31 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (publicată în JOUE, L 141, 5.6.2015, p. 73). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32018L0843
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex:32015L0849
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de schimb între monedele virtuale și monedele fiduciare, precum și furnizorii de portofele 
digitale. În scopul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, autoritățile competente 
ar trebui să poată monitoriza, prin entitățile obligate, utilizarea monedelor virtuale. O astfel de 
monitorizare ar oferi o abordare echilibrată și proporțională, protejând progresele tehnice și 
gradul ridicat de transparență atins în domeniul finanțării alternative și al antreprenoriatului 
social. 

(9) Anonimatul monedelor virtuale permite posibila utilizare abuzivă a acestora în scopuri 
criminale. Includerea furnizorilor implicați în servicii de schimb între monedele virtuale și 
monedele fiduciare și a furnizorilor de portofele digitale nu va soluționa în totalitate problema 
anonimatului aferent tranzacțiilor cu monede virtuale, deoarece o mare parte a mediului în care 
sunt folosite monedele virtuale va rămâne anonim, pentru că utilizatorii pot să facă tranzacții și 
fără astfel de furnizori. Pentru a combate riscurile legate de anonimitate, unitățile naționale de 
informații financiare ar trebui să fie în măsură să obțină informații care să le permită asocierea 
adreselor monedelor virtuale cu identitatea proprietarului monedelor virtuale. În plus, ar trebui 
să fie evaluată în continuare posibilitatea de a permite utilizatorilor să se autodeclare, în mod 
voluntar, la autoritățile desemnate. 

(10) Monedele virtuale nu ar trebui să fie confundate cu moneda electronică, astfel cum este 
definită la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului32, cu conceptul mai larg de „fonduri”, astfel cum este definit la articolul 4 punctul 25 
din Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului33, nici cu valoarea 
monetară stocată în instrumente exceptate astfel cum se prevede la articolul 3 literele (k) și (l) 
din Directiva (UE) 2015/236634, sau cu monedele de joc, care pot fi utilizate exclusiv într-un 
mediu specific al jocului. Deși monedele virtuale pot fi utilizate în mod frecvent ca mijloace de 
plată, ele ar putea să fie folosite și în alte scopuri și să dobândească întrebuințări mai variate, de 
exemplu, ca mijloace de schimb, ca investiții, ca produse de stocare a valorii sau pentru utilizări 

                                                           
32 Cf. „monedă electronică” înseamnă orice valoare monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, 

reprezentând o creanță asupra emitentului, care este emisă la primirea fondurilor, în scopul efectuării unor 
tranzacții de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 5 din Directiva 2007/64/CE, și care este acceptată 
de o persoană fizică sau juridică, alta decât emitentul de monedă electronică. 

33 Cf. „fonduri” înseamnă bancnote și monede, bani scripturali sau monedă electronică, astfel cum este 
definită la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2009/110/CE. 

34 Cf. „Prezenta directivă nu se aplică: […] (k) serviciilor bazate pe anumite instrumente de plată care pot fi 
utilizate doar într-un mod limitat, care îndeplinesc una dintre următoarele condiții: (i) instrumente care îi permit 
titularului să dobândească bunuri sau servicii doar în incintele emitentului sau în cadrul unei rețele limitate de 
prestatori de servicii în temeiul unui acord comercial direct cu un emitent profesionist; (ii) instrumente care pot fi 
utilizate doar pentru dobândirea unei game foarte limitate de bunuri sau servicii; (iii) instrumente valabile doar într-
un singur stat membru, furnizate la solicitarea unei întreprinderi sau a unei entități din sectorul public și 
reglementate de o autoritate publică națională sau regională în anumite scopuri sociale sau fiscale pentru a dobândi 
bunuri sau servicii specifice de la furnizori care au un acord comercial cu emitentul; 

(l) operațiunilor de plată efectuate de către un furnizor de rețele sau servicii de comunicații electronice, 
furnizate în plus față de serviciile de comunicații electronice pentru un abonat la rețeaua sau la serviciul respectiv: 
(i) pentru achiziționarea de conținut digital și de servicii de voce, indiferent de dispozitivul utilizat pentru 
achiziționarea sau consumarea conținutului digital și facturate pe factura aferentă; sau (ii) efectuate de pe un 
dispozitiv electronic sau prin intermediul acestuia și facturate pe factura aferentă în cadrul unei activități de caritate 
sau pentru achiziționarea de bilete, cu condiția ca valoarea oricărei operațiuni de plată singulare menționate la 
punctele (i) și (ii) să nu depășească 50 EUR; și: valoarea cumulată a operațiunilor de plată pentru un abonat individual 
să nu depășească 300 EUR pe lună; sau în cazul în care un abonat își prefinanțează contul deschis la furnizorul de 
rețele sau servicii de comunicații electronice, valoarea cumulată a operațiunilor de plată să nu depășească 300 EUR 
pe lună”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0110
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32015L2366
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în cazinourile online. Obiectivul prezentei directive este de a acoperi toate utilizările posibile ale 
monedelor virtuale. 

(11) Monedele locale, cunoscute și sub denumirea de „monede complementare”, care sunt 
folosite într-un număr foarte limitat de rețele, precum un oraș sau o regiune, și în rândul unui 
număr redus de utilizatori, nu ar trebui să fie considerate monede virtuale.” 

Raportul pe care Comisia Europeană urmează a-l elabora, până la 11 ianuarie 2022, în 
privința aplicării celei de-a cincea directive privind spălarea banilor (art. 65 din a patra directivă, 
astfel modificat), ar putea fi „însoțit, dacă este necesar, de propuneri legislative 
corespunzătoare, inclusiv, atunci când este cazul, privind monedele virtuale, competențele de 
instituire și menținere a unei baze de date centrale în care să fie înregistrate identitățile 
utilizatorilor și adresele portofelelor accesibile unităților de informații financiare, precum și 
formularele de autodeclarare care să fie folosite de utilizatorii de monede virtuale și de 
îmbunătățire a cooperării între birourile de recuperare a activelor din statele membre și o 
aplicare în funcție de riscuri a măsurilor prevăzute de articolul 20 litera (b)”. 

2. Avizul Băncii Centrale Europene din 12 octombrie 2016 privind propunerea de 
directivă devenită A cincea directivă privind spălarea banilor35 

În 2016, Banca Centrală Europeană („BCE”) a fost sesizată de Parlamentul European și de 
Consiliul UE în vederea emiterii unui aviz asupra propunerii de directivă ce a devenit A cincea 
directivă privind spălarea banilor, Directiva (UE) 2018/843. 

BCE a susținut propunerea de directivă, arătând că teroriștii și alte grupuri infracționale pot 
transfera fonduri în cadrul rețelelor de monede virtuale prin disimularea transferurilor sau prin 
faptul că beneficiază de un anumit grad de anonimat pe astfel de platforme. Utilizarea 
monedelor virtuale prezintă riscuri mai mari decât mijloacele de plată tradiționale, întrucât 
transferabilitatea monedei virtuale se bazează pe internet și este limitată numai de capacitatea 
rețelei de calculatoare și a infrastructurii informatice aferente a respectivei monede virtuale.  

Deși BCE a admis potențialul mijloacelor de plată alternative, precum monedele virtuale, de 
a creștere a eficienței, acoperirii și opțiunilor în materie de metode de plată și de transfer, totuși 
ea a îndemnat la reținere legiuitorul UE față de promovarea utilizării „monedelor digitale 
private”, întrucât acele mijloace de plată alternative nu sunt monede legale și nu constituie 
mijloace legale de plată emise de bănci centrale sau alte autorități publice. Rezerve ale BCE 
privind acele instrumente rezidau, în primul rând, în volatilitatea asociată monedelor virtuale, 
comparativ mai mare decât cea a monedelor emise sau autorizate de băncile centrale, întrucât 
volatilitatea celor dintâi nu părea legată de factori economici sau financiari; în al doilea rând, în 
inexistența unor garanții că deținătorii de unități de monedă virtuală, spre deosebire de 
deținătorii de monede legale, își vor putea schimba în viitor unitățile pentru bunuri și servicii ori 
monedă legală; în al treilea rând, în posibilitatea afectării controlului băncilor centrale asupra 
masei monetare, drept consecință a creșterii substanțiale a utilizării în viitor a unităților de 
monedă virtuală de către actorii economici, de natură să atragă riscuri pentru stabilitatea 
prețurilor. Potrivit BCE, deși este oportună reglementarea la nivelul UE a monedele virtuale din 
perspectiva combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, în conformitate cu 

                                                           
35 Avizul Băncii Centrale Europene din 12 octombrie 2016 cu privire la o propunere de directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 
2009/101/CE (publicat în JOUE, C 459, 9.12.2016, p. 3). 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52016ab0049_ro_txt.pdf
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recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională („GAFI”), nu ar trebui să se 
urmărească promovarea unei utilizări mai largi a monedelor virtuale. 

BCE a formulat observații în legătură cu definiția „monedelor virtuale”, recomandând 
definirea lor mai precisă, întrucât, din perspectiva dreptului UE, acelea nu constituie monede 
legale sau bani, ci ar trebui considerate mijloace de schimb, nu mijloace de plată; în plus, 
monedele virtuale ar putea fi utilitate în alte scopuri decât drept mijloace de plată (în scop de 
economisire sau investiții, precum instrumente financiare derivate, mărfuri și valori mobiliare). 
Monedele digitale mai recente, care se bazează pe tehnologii mai sofisticate de registre 
distribuite și de lanțuri de blocuri (blockchain), au o gamă largă de utilizări care merg dincolo de 
plăți, inclusiv, de exemplu, cazinouri online.  

3. Poziția Autorității Bancare Europene asupra monedelor virtuale – avizul din 4 
iulie 2014 

În cursul lunii septembrie 2013, chestiunea „monedelor virtuale” a fost ridicată Autorității 
Bancare Europene („ABE”) ca una dintre principalele inovații ce ar trebui monitorizate. La 13 
decembrie 2013, ABE a emis o avertizare publică în sensul în care consumatorii trebuie să 
cunoască faptul că monedele virtuale nu sunt reglementate, existând riscuri semnificative în 
consecință36.37 

ABE a vizat clarificarea aspectului necesității și posibilității reglementării monedelor virtuale, 
chestiune ce a făcut obiectul avizului emis la 4 iulie 2014 privind monedele virtuale. 

Monedele virtuale constituie o reprezentare digitală de valoare care nu este emisă nici de 
către o bancă centrală sau autoritate publică și care nu este legată în mod necesar de o monedă 
fiduciară, dar care este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de plată și poate 
fi transferată, stocată sau tranzacționată în mod electronic. Utilizarea termenului „monedă” este 
de natură să inducă în eroare, inclusiv pentru aceea că ar sugera posibilitatea schimbului față de 
alte monede, ceea ce nu este întotdeauna situația. 

ABE a arătat existența anumitor beneficii generate de monedele virtuale, precum costuri mai 
reduse de tranzacționare, accelerarea tranzacțiilor și incluziunea financiară, însă a evidențiat 
existența unor riscuri multiple, identificând 70 de atari riscuri – în mai multe categorii, inclusiv 
pentru utilizatori, pentru alți participanți de pe piață în afara utilizatorilor, pentru integritatea 
financiară (precum spălarea banilor și alte infracțiuni financiare), pentru sistemele de plăți 
convenționale, pentru autoritățile de reglementare. 

Din punctul de vedere al ABE, un răspuns imediat la riscurile identificate a fost recomandarea 
ca autoritățile naționale de supraveghere să descurajeze instituțiile de credit, instituțiile de plăți 
și instituțiile de monedă electronică să cumpere, dețină sau vândă monede virtuale. ABE a 
recomandat apoi supunerea participanților de pe piață regimului Directivei UE privind spălarea 
banilor. 

                                                           
36 La adresa: http://www.eba.europa.eu/-/eba-warns-consumers-on-virtual-currencies. 
37 La 13 noiembrie 2017, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a emis două comunicări în 

legătură cu ofertele inițiale de jetoane (ICOs), una cu privire la riscurile pentru investitori, iar o alta cu privire la 
normele incidente firmelor implicate în respectivele oferte. 

Mai recent, în luna februarie 2018, cele trei autorități europene de supraveghere (Autoritatea Europeană 
pentru Valori Mobiliare și Piețe, Autoritatea Bancară Europeană și Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii 
Ocupaționale) au emis o avertizare comună prin care au informat consumatorii cu privire la riscurile monedelor 
virtuale. 

https://eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
http://www.eba.europa.eu/-/eba-warns-consumers-on-virtual-currencies
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-ico-risks-investors-and-firms
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-829_ico_statement_investors.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-828_ico_statement_firms.pdf
https://eba.europa.eu/documents/10180/2139750/Joint+ESAs+Warning+on+Virtual+Currencies.pdf
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4. Scutirea de TVA a operațiunilor de schimb de monedă virtuală „bitcoin” cu 
monede tradiționale (Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 22 
octombrie 2015 în cauza C-264/14, Skatteverket/David Hedqvist, 
ECLI:EU:C:2015:718) 

În hotărâre, Curtea a reținut că, întrucât moneda virtuală „bitcoin” este un mijloc de plată 
contractual, ea nu putea fi considerată un cont curent și nici un cont de depozit, o plată sau un 
virament, însă, spre deosebire de creanțe, de cecuri sau de alte instrumente negociabile 
prevăzute la art. 135 alin. (1) lit. (d) din Directiva TVA38, ea constituia un mijloc de plată direct 
între operatorii care o acceptă. Prin urmare, operațiuni de schimb de monede tradiționale cu 
monedă virtuală „bitcoin” sau invers, nu intrau în sfera scutirilor prevăzute la acea dispoziție. 

În schimb, în privința scutirilor prevăzute la art. 135 alin. (1) lit. (e) din Directiva TVA, 
referitoare la operațiunile care privesc printre altele „monede, bancnote și monede utilizate ca 
mijloc legal de plată”, Curtea de Justiție a reținut că operațiunile privind monede 
netradiționale39, adică alte monede decât cele care sunt mijloace legale de plată într-unul sau 
mai multe state, în măsura în care acele monede au fost acceptate de părțile la o tranzacție ca 
un mijloc de plată alternativ mijloacelor legale de plată și nu au o altă finalitate decât cea de 
mijloc de plată, constituie operațiuni financiare. Pornind de la aprecierea că, în speță, moneda 
virtuală „bitcoin” nu avea alte finalități decât cea de mijloc de plată și că ea era acceptată în acest 
scop de unii operatori, s-a concluzionat că art. 135 alin. (1) lit. (e) din Directiva TVA are în vedere 
și prestările de servicii, precum cele în speță, ce constau în schimbul de monede tradiționale cu 
unități ale monedei virtuale „bitcoin” și invers, efectuate contra plății unei sume care corespunde 
marjei constituite de diferența dintre, pe de o parte, prețul la care operatorul în cauză cumpără 
monedele și, pe de altă parte, prețul la care le vinde clienților săi. 

În sfârșit, referitor la scutirile prevăzute la art. 135 alin. (1) lit. (f) din Directiva TVA, dispoziție 
ce vizează, printre altele, operațiunile privind acțiuni, titluri de participare și obligațiuni, Curtea 
a arătat că, întrucât moneda virtuală „bitcoin” nu constituia nici un titlu care conferea un drept 
de proprietate asupra unor persoane juridice și nici un titlu cu o natură comparabilă, operațiunile 
în cauză nu intrau în sfera acelor scutiri. 

5. Reflecții și poziții recente ale instituțiilor Uniunii Europene 

Un document important, deși fără forță juridică obligatorie, este Rezoluția Parlamentului 
European din 26 mai 2016 referitoare la monedele virtuale (2016/2007(INI)), cea care, pe de o 
parte, a expus considerații ale respectivei instituții a UE în legătură cu potențialul economic 
(inclusiv în sectorul financiar) al monedelor virtuale și al tehnologiei registrelor distribuite, 
respectiv în legătură cu riscurile antrenate de acele realități, iar pe de altă parte, a solicitat o 
reglementare proporțională la nivelul UE, pentru a nu descuraja inovarea sau a adăuga costuri 
inutile în stadiul incipient de dezvoltare a lor, și cu reflectarea problemelor pe care le-ar atrage 
utilizarea la scară largă a monedelor virtuale și a tehnologiei registrelor distribuite. 

Un alt reper important la nivelul UE este Planul de acțiune privind FinTech, prezentat de 
Comisia Europeană în cursul lunii martie 2018, COM(2018)109. Printre altele, autoritățile 
europene de supraveghere urmează a realiza, până în primul trimestru al anului 2019, o trecere 
în revistă a actualelor abordări de autorizare și de acordare a licențelor pentru modele de afaceri 

                                                           
38 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea 

adăugată (JOUE L 347, 11.12.2006, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 03, p. 7). 
39 Cf. „devises non traditionnelles” (fr.); „non-traditional currencies” (en.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0264
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0228+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2007(INI)
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_109_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0112
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inovatoare FinTech, analizându-se în special legislația națională din domeniul serviciilor 
financiare, din perspectiva proporționalității și flexibilității, putându-se emite orientări privind 
abordările și procedurile de acele autorități europene de supraveghere sau să prezinte Comisiei 
recomandări cu privire la necesitatea adaptării legislația UE din respectiva materie. În privința 
criptomonedelor și ofertelor inițiale de monede, Comisia urma să evalueze inclusiv necesitatea 
unei reglementări la nivelul UE. 

Mai recent, la 7 septembrie 2018, în cursul președinției austriece a Consiliului UE, a avut loc 
o reuniune neoficială ECOFIN, care a avut ca obiect, printre altele, 
criptomonedele/criptoactivele. Una dintre premise a fost aceea că piața relevanță este în bună 
măsură nereglementată, comparativ cu alte sectoare (cf. comunicatul de presă al președinției 
austriece). 

La 9 ianuarie 2019, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a emis un aviz 
privind ofertele inițiale de jetoane și criptoactivele40, dând curs solicitării exprimate de Comisia 
Europeană în planul său de acțiune privind „Fintech”, din luna martie 2018. 

 

 

  

                                                           
40 Advice Initial Coin Offerings and Crypto-Assets. 

https://www.eu2018.at/latest-news/news/09-07-Federal-Minister-L-ger--Europe-is-working-on-rules-and-regulations-for-crypto-assets-to-support-the-development-of-the-sector.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf
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IV. STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE41 

 

1. Austria 

Banca Națională a Austriei (Oesterreichische NationalBank, „OeNB”) nu consideră moneda 
de tip „bitcoin” drept monedă fiduciară, deoarece nu îndeplinește funcțiile tipice ale banilor, mai 
ales drept consecință a unei limitări stricte a cantității și a absenței unei autorități centrale 
stabilizatoare care să o susțină. În prezent, bitcoin nu este supus Legii privind banii electronici 
sau Legii privind serviciile de plată din Austria. Dl Ewald Nowotny, guvernatorul OeNB, a subliniat 
riscurile monedelor virtuale și a salutat inițiativa ministrului federal al finanțelor, dl Hartwig 
Löger, de a înființa un Consiliu de reglementare Fintech, care să guverneze activitățile cu aceste 
monede. În plus, banca centrală austriacă a solicitat introducerea licențelor de operare de către 
Autoritatea pentru piața financiară („FMA”), acordate persoanelor care efectuează oferte inițiale 
de monedă virtuală („ICO”). 

La fel ca OeNB, FMA a avertizat investitorii asupra riscurilor monedelor virtuale. FMA susține 
că monedele virtuale, cum ar fi bitcoin și platformele de tranzacționare, nu sunt nici 
reglementate, nici supravegheate de FMA. Autoritatea austriacă nu le califică drept instrumente 
de plată legală sau valută străină tranzacționabilă. Cu toate acestea, FMA a subliniat că anumite 
modele de afaceri ar putea impune autorizarea de utilizare a monedelor virtuale. FMA decide, 
de la caz la caz, dacă o ICO (ofertă inițială de monedă virtuală) necesită autorizare specifică. 

Ministerul austriac al Finanțelor (Bundesministerium der Finanzen, „BMF”) nu califică 
monedele virtuale ca mijloc legal de plată sau ca instrumente financiare. În schimb, le clasifică 
ca pe alte bunuri intangibile. Ministerul austriac a afirmat că monedele virtuale sunt tratate 
asemenea altor bunuri ale întreprinderilor în sensul impozitului pe venit. Potrivit ministerului, 
„mineritul după monede virtuale” („mining”, în limba engleză), în general, este o activitate 
comercială și, prin urmare, este tratată ca orice altă producție de bunuri. Același lucru este valabil 
și pentru operarea platformelor de tranzacționare online și a ATM-urilor cu monede virtuale. 

În ceea ce privește regimul TVA aplicabil, ministerul de finanțe austriac urmează 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene („CJUE”). Schimburile valutare tradiționale 
pentru monede virtuale sau alte valute virtuale și viceversa sunt, prin urmare, scutite de TVA. 
Monedele bitcoin sau alte monede virtuale, care sunt utilizate ca mijloc de plată pentru servicii 
sau bunuri, sunt tratate la fel ca mijloacele tradiționale de plată. „Mineritul” („mining”) nu este 
supus TVA, deoarece nu există un destinatar identificabil. 

 

 

 

                                                           
41 Această secțiune utilizează și informații cuprinse în răspunsurile transmise la cererea de informații nr. 

3892 din 20 septembrie 2018, adresată prin ECPRD (European Centre for Parliamentary Research and 
Documentation/Centrul european pentru cercetare și documentare parlamentară) de Parlamentul cipriot. 
Întrebarea avea ca obiect existența, în state europene, legislației naționale privind „blockchain” și/sau monedele 
virtuale. Răspunsurile sunt accesibile în https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd. 

https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd
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2. Belgia 

Nu există un cadru legislativ în vigoare care să reglementeze criptomonedele.  

Autoritatea pentru Servicii și Piețe Financiare din Belgia și Banca Națională a Belgiei au emis 
mai multe avertismente adresate publicului belgian cu privire la riscurile generate de 
criptomonede (argent virtuel). Publicul era încunoștințat printr-un comunicat comun din luna 
ianuarie 2014 (Attention à l'argent virtuel, comme bitcoin) cu privire la riscuri inerente 
cumpărării de criptomonede, întrucât „monedele virtuale” nu constituie nici mijloc de plată 
legal, nici formă de monedă numerică/digitală, nu există niciun control financiar ori 
supraveghere a monedelor virtuale. Au fost citate următoarele exemple de riscuri: 

- riscurile internetului: posibilitatea piratării platformei de negociere sau a portofelului 
electronic; 

- absența unei evaluări oficiale, din partea autorității de control, a fiabilității operaționale 
(în particular a riscului de fraudă) a unor astfel de sisteme; 

- contrar monedei electronice, fluctuația cursului de schimb pentru moneda virtuală poate 
antrena pierderi financiare importante; absența unui control al cursului monedei 
virtuale; 

- contrar monedei electronice, absența unei garanții legale cu privire la posibilitatea 
schimbării directe la valoarea sa inițială;  

- moneda virtuală nu constituie un mijloc de plată legală, neexistând obligația de a accepta 
plata cu monedă virtuală; 

- existența unei protecții a depozitelor de economii până la 100.000 euro pentru instituție 
financiară și deponent, contrar monedei virtuale, pentru care nu exisrtă o atare protecție. 

Decretul regal din 24 aprilie 2014 de aprobare a regulamentului Autorității pentru Servicii și 
Piețe Financiare din 3 aprilie 2014 privind interzicerea comercializării anumitor produse 
financiare către clienți cu amănuntul42 instituie, printre altele, o interdicție privind 
comercializarea cu titlu profesional a unor produse financiare a căror plată depinde în mod direct 
sau indirect de o „monedă virtuală” (monnaie virtuelle). „Moneda virtuală” este definită drept 
orice formă de monedă digitală nereglementată care nu curs legal.  

Referitor la oferta inițială de jetoane (tokens) numerice, la 13 noiembrie 2017, Autoritatea 
pentru Servicii și Piețe Financiare din Belgia a emis o comunicare, ce a expus legislația incidentă 
ofertanților și a atras atenția asupra riscurilor asociate investițiilor în aceste oferte. Autoritatea 
respectivă arăta că, în funcție de trăsăturile sale, o oferă inițială de jetoane numerice poate fi 
supusă diferitelor reglementări ale sectorului financiar.  

 

 

 

                                                           
42 Arrêté royal du 24 avril 2014 portant approbation du règlement de l’Autorité des services et marchés 

financiers concernant l’interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail, 
la adresa: 
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/sitecore/media%20library/Files/fsmafiles/wetgeving/reglem/regle
m_24-04-2014.pdf.  

https://www.fsma.be/fr/news/attention-largent-virtuel-comme-bitcoin
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/sitecore/media%20library/Files/fsmafiles/wetgeving/reglem/reglem_24-04-2014.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/FR/circ/fsma_2017_20_fr.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/sitecore/media%20library/Files/fsmafiles/wetgeving/reglem/reglem_24-04-2014.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/sitecore/media%20library/Files/fsmafiles/wetgeving/reglem/reglem_24-04-2014.pdf
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3. Bulgaria 

La 14 februarie 2018, Banca Națională a Bulgariei (banca centrală) a anunțat că se alătură 
poziției autorităților UE de supraveghere a sectorului bancar cu privire la riscurile inerente 
achiziționării și tranzacționării de monede virtuale. Banca centrală bulgară a remarcat că aceste 
monede virtuale (valute virtuale) prezintă o volatilitate extremă a prețurilor și semnale ale unei 
expansiuni periculoase a prețurilor (o așa-numită „bulă de prețuri”). Potrivit băncii centrale 
bulgare, consumatorii care cumpără valute virtuale ar trebui să fie conștienți de faptul că există 
un risc ridicat ca aceștia să piardă o sumă mare sau chiar totalitatea banilor investiți. 

Autoritățile fiscale bulgare au emis, încă din anul 2014, hotărâri care impun persoanelor fizice 
să plătească impozite pe câștigurile din vânzarea de monede virtuale, similar regimului fiscal al 
vânzării de active financiare. 

În anul 2015, o instanță judecătorească bulgară a constatat că activitățile asociate 
cumpărării, vânzării și plății cu monede virtuale nu sunt supuse cerințelor de licențiere 
(autorizare). 

4. Cehia 

Banca centrală a Republicii Cehia nu reglementează în prezent utilizarea și tranzacționarea 
monedelor virtuale. 

Viceguvernatorul băncii centrale, dl Mojmír Hampl, s-a referit în luna februarie 2018 la 
tranzacțiile cu monede virtuale în felul următor43: „Ca într-un cazinou, toți cei care investesc într-
o monedă virtuală trebuie să fie pregătiți să piardă întregul pariu. Dar băncile centrale nu 
reglementează vizitele la cazinouri”. 

La sfârșitul lunii noiembrie 2018, Ministerul ceh al Finanțelor a inițiat o consultare publică 
privind tehnologia „blockchain”, respectiv monedele și activele virtuale. În privința cadrului 
legislativ incident monedelor virtuale, s-a arătat că ele sunt calificate ca bunuri intangibile (în 
sensul art. 496 din Codul civil ceh – Legea nr. 89/2012). 

Utilizarea monedelor virtuale ca mijloace de schimb este supusă Legii împotriva spălării 
banilor și finanțării terorismului (Legea nr. 253/2008, modificată prin Legea nr. 368/201644). 
Moneda virtuală este definită ca unitate stocată digital, independent de existența unui emitent, 
care nu constituie monedă fiduciară (în temeiul Legii privind plățile), dar care este acceptată ca 
plată pentru bunuri sau servicii de către o altă persoană decât emitentul. Prestatorul de servicii 
în legătură cu monedele virtuale este persoana care în cadrul activităților sale profesionale 
cumpără, vinde, stochează, administrează pentru alții ori mediază cumpărarea sau vânzarea de 
monede virtuale ori de atari servicii în legătură cu monedele virtuale. 

5. Cipru 

Banca centrală a Ciprului a emis un avertisment în care arată că monedele virtuale nu sunt 
mijloace legale de plată, nu există norme de protecție specifice pentru a acoperi pierderile 
cauzate de utilizarea lor și că prețurile (cotațiile) lor sunt supuse volatilității. 

                                                           
43 Majomir Hampl [Czech National Bank], A digital currency useful for central banks? (27 februarie 2018), la 

adresa: https://www.cnb.cz/en/public/media_service/conferences/speeches/hampl_20180227_bbva.html.  
44 Pentru o versiune consolidată a Legii nr. 253/2008, a se vedea: 

https://www.sberbankcz.cz/en/~/media/5DB7FC64B56F499EA5CB1EF6A72A28F3.pdf. 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Konzultace_2018-11-30_Verejna-konzultace-Blockchain-virtualni-meny-a-aktiva.pdf
https://is.muni.cz/el/1422/podzim2015/SOC038/um/NObcZ_anglicky_strojovy_preklad.pdf
https://www.cnb.cz/en/public/media_service/conferences/speeches/hampl_20180227_bbva.html
https://www.sberbankcz.cz/en/~/media/5DB7FC64B56F499EA5CB1EF6A72A28F3.pdf
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6. Croația 

În prezent, în Croația nu există legislație specifică în materie. 

La 20 decembrie 2018, Guvernul a depus în Parlament un Proiect de lege de modificare și 
completare a Legii privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului45, care, în 
contextul transpunerii Directivei 2018/843, vizează să introducă, pentru întâia oară în legislația 
internă, definițiile activelor virtuale, monedei virtuale, serviciilor de portofele digitale, respectiv 
să supună persoanele fizice și juridice implicate în prestarea unor servicii în legătură cu activele 
și monedele virtuale și portofele digitale regimului obligațiilor de informare precizat în legislația 
prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.  

7. Danemarca 

Danemarca nu are o legislație care să abordeze în mod specific monedele virtuale, iar în 
Parlamentul danez nu sunt prezentate inițiative de reglementare privind aceste monede. 

Finanstilsynet (Autoritatea de Supraveghere Financiară) din Danemarca a respins, în 2013, 
calificarea monedei virutale „bitcoin” ca monedă fiduciară (oficial acceptată) și a susținut că nu 
va reglementa utilizarea acesteia. Cu toate acestea, acțiunile de tip ICO (ofertele inițiale de 
monedă virtuală) pot fi desfășurate în așa fel încât să intre în competența autorității menționate 
și, prin urmare, să facă obiectul reglementării daneze. 

Banca centrală daneză a criticat în 2018 monedele virtuale, pe care nu le va recunoaște ca 
bani sau instrumente de plată. În plus, banca centrală daneză a precizat că nu este în favoarea 
creării unei monede electronice oficiale, spre deosebire de Suedia vecină, care intenționează să 
lanseze o monedă electronică (oficială): „e-krona”. 

Autoritatea fiscală daneză (SKAT) a emis o serie de declarații cu privire la operațiunile cu 
monede virtuale. Autoritatea fiscală a abordat, de asemenea, modul în care obținerea 
monedelor virtuale ar trebui tratată din perspectiva regimului TVA. În principiu, dacă această 
activitate este întreprinsă pe teritoriul danez, aceasta va fi supusă perceperii de TVA. 

Consiliul fiscal danez a declarat în 2018 că pierderile din vânzările de monede bitcoin 
achiziționate ca investiție sunt deductibile fiscal și că profiturile astfel obținute sunt supuse 
impozitării pe venit. 

8. Estonia 

În legislația Estoniei, singura dispoziție care reglementează monedele virtuale este art. 39 din 
Legea privind spălarea banilor și prevenirea finanțării terorismului46, în care sunt definite 
„moneda virtuală” și „serviciul de portofel valutar virtual”. Aceste definiții au fost derivate însă 
din dreptul UE, respectiv dintr-o serie de directive și regulamente ale UE din domeniul serviciilor 
financiare și al prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. 

În 2017, Estonia a adoptat amendamente la legislația privind combaterea spălării banilor, 
care definesc monedele virtuale ca valoare monetară reprezentată în formă digitală, ce este 
transmisă digital, stocată sau comercializată și poate fi acceptată de persoanele fizice sau juridice 
ca instrument de plată. 

                                                           
45 Cf. și fișa procedurii în Parlament. 
46 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521122017004/consolide. 

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Sjednice/2018/12%20prosinac/133%20sjednica%20VRH/133%20-%203.pdf
http://www.sabor.hr/akt/prijedlog-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-sprjecavanju-pranja-novca-i-financiranja?t=107110&tid=207529
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521122017004/consolide
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Monedele virtuale (criptomonedele) nu reprezintă, însă, un mijloc legal de plată în sensul 
bancnotelor sau monedelor metalice, banilor scripturali deținuți de băncile comerciale sau 
monedă electronică. 

Legislația privind combaterea spălării banilor se aplică acum și furnizorilor de servicii de 
schimb valutar al monedelor virtuale cu moneda fiduciară, precum și furnizorilor serviciilor de 
portofele (wallets) de monedă virtuală. Acești furnizori de servicii valutare virtuale trebuie să 
dețină o licență în această privință. 

9. Finlanda 

Finlanda nu dispune de reglementări specifice privind monedele virtuale și în prezent nu 
există inițiative legislative în acest sens în Parlamentul finlandez. Cu toate acestea, o serie de 
autorități publice au publicat documente consultative cu privire la modul în care acestea văd 
monedele virtuale și tranzacționarea lor. 

În 2017, Autoritatea finlandeză de supraveghere financiară a emis un aviz consultativ, potrivit 
căruia monedele virtuale sunt investiții alternative cu riscuri specifice. De asemenea, autoritatea 
finlandeză a constatat că, în funcție de ofertele inițiale de monede virtuale (ICO), pot exista unele 
efecte juridice ale achiziției acestor monede și jetoane (tokens), atrase, de exemplu, de normele 
UE în vigoare privind fondurile de investiții alternative.  

În 2014, Banca centrală a Finlandei a emis o declarație ce a arătat că monedele virtuale sunt 
în mod inerent asociate cu riscurile de investiții specifice sectorului financiar-bancar, 
menționând că „utilizarea monedei bitcoin nu este în prezent supravegheată sau reglementată 
în nici un fel” și nu reprezintă un serviciu de plată definit în Legea serviciilor de plată. Cu toate 
acestea, într-un raport din 2017, publicat de banca centrală, constatările au fost mai pozitive, 
monedele virtuale fiind numite, în mod repetat, asimilări „revoluționare” și „aparent funcționale 
și utile”. 

La rândul său, administrația fiscală finlandeză (Vero Skatt) a emis în 2013 instrucțiuni pentru 
impozitarea veniturilor monedelor virtuale, inclusiv cele provenite din tranzacționarea monedei 
bitcoin. Astfel, atunci când monedele virtuale sunt convertite în altă monedă, se aplică normele 
de impozitare privind câștigurile de capital. Atunci când moneda virtuală este folosită ca formă 
de plată pentru bunuri și servicii, ea este tratată drept un act comercial, iar creșterea valorii 
nominale pe care ar putea să o obțină moneda respectivă, după efectuarea actului de vânzare-
cumpărare a unui bun sau de prestare a unui serviciu, este impozabilă.  

În anul 2017, Autoritatea fiscală finlandeză a emis recomandări suplimentare, menționând 
că rata/cursul de schimb este determinat la momentul conversiei monedei bitcoin în numerar și 
că înregistrările contabile în acest sens trebuie păstrate timp de șase ani. 

Tranzacțiile cu monede de tip bitcoin au avut drept rezultat încasări de milioane de euro 
pentru Autoritatea fiscală finlandeză. Cea din urmă a monitorizat atât pe cei care tranzacționează 
monedele bitcoin pe piețele virtuale, cât și cei care utilizează aceste monede pentru schimburi 
comerciale. 

Guvernul finlandez a emis orientări privind modul de păstrare (gestionare) a monedelor 
bitcoin confiscate în urma operațiunilor ilegale (de exemplu: traficul de droguri). 

 

 

https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/14912/BoF_DP_1727.pdf
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10. Franța 

În ultimii ani, autorități publice franceze au desfășurat reflecții și lucrări privind evoluția și 
posibilitățile de reglementare ale criptomonedelor/monedelor virtuale; printre acestea trebuie 
remarcate: 

- în cursul anilor 2011-2012, „Tracfin”47 a abordat chestiunea riscurilor și amenințărilor în 
legătură cu monedele virtuale48; 

- în luna decembrie 2013, „Tracfin” a inițiat o reflecție asupra monedelor virtuale, asociind 
alte structuri administrative franceze, care a expus o serie de riscuri și amenințări și a 
formulat recomandări menite să le diminueze efectele; raportul grupului de lucru 
„monede virtuale”49 a fost prezentat în luna iunie 2014; în planul reglementării și 
cooperării, raportul a formulat recomandări în sensul adaptării reglementărilor de luptă 
împotriva spălării banilor și finanțării terorismului la riscurile induse de monedele 
virtuale, alături de armonizarea reglementării la nivel european și internațional; 

- în decembrie 2013, Banca Franței a publicat o analiză privind monedele virtuale în care a 
avertizat utilizatorii asupra riscurilor pe care le presupun acestea50; în luna martie 2018, 
Banca Franței a publicat o nouă analiză în domeniu51; de-a lungul timpului, și Autoritatea 
pentru Piețe Financiare a emis avertismente în legătură cu cumpărarea bitcoin și, mai 
general, a criptomonedelor52; 

- în luna ianuarie 2014, Autoritatea de control prudențial și rezoluțiune (ACPR), autoritate 
administrativă independentă ce funcționează pe lângă Banca Franței, a adoptat o poziție 
în legătură cu bitcoin53, mai concret cu operațiile de cumpărare/vânzare a bitcoin contra 
unei monede ce are curs legal, precum și cu activitatea de intermediere ce consta în 
primirea de fonduri de la persoanele implicate în acele operații, activitate ce intra în 

                                                           
47 „Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins”, ce constituie celula 

franceză de luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, structură ce activează în cadrul Ministerului 
Economiei (cf. https://www.economie.gouv.fr/tracfin/accueil-tracfin). 

48 Cf. raportul de activitate pentru anul 2011. 
49 L’encadrement des monnaies virtuelles, Recommandations visant à prévenir leurs usages à des fins 

frauduleuses ou de blanchiment, Groupe de travail « Monnaies virtuelles » - Juin 2014, la adresa: 
https://www.economie.gouv.fr/files/rapport_monnaies-virtuelles2014.pdf. Cf. și versiunea în limba engleză: 
Regulating virtual currencies. Recommendations to prevent virtual currencies from being used for fraudulent 
purposes and money laundering, la adresa: https://www.economie.gouv.fr/files/regulatingvirtualcurrencies.pdf. 

50 Focus n°10: Les dangers liés au développement des monnaies virtuelles: l’exemple du bitcoin, 5 decembrie 
2013, https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/focus-10_2013-12-05_fr.pdf. 

51 Focus n° 16: 5 mars 2018 1 L’émergence du bitcoin et autres crypto-actifs: enjeux, risques et perspectives, 
5 martie 2018, https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/focus-
16_2018_03_05_fr.pdf. 

52 Achats de Bitcoins : l’AMF et l’ACPR mettent en garde les épargnants, 4 decembrie 2017, la adresa: 
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-
2017?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fc2dfeaab-35c0-4fdf-9a1b-d4601eff2097; « Crypto-monnaies » 
(Bitcoin, etc.): attention aux arnaques!, 26 aprilie 2018, la adresa: https://www.amf-france.org/Epargne-Info-
Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/Les-autres-produits-d-investissement/Crypto-monnaies-attention-aux-
arnaques.  

53 Position de l'ACPR relative aux opérations sur Bitcoins en France, 29 ianuarie 2014, la adresa: 
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/20140101_acpr_position_bitcoin.pdf; Communiqué de presse de 
l'ACPR relatif aux opérations sur Bitcoins en France, din aceeași dată, la adresa: https://acpr.banque-
france.fr/sites/default/files/medias/documents/20140129-communique-acpr-position-bitcoin.pdf.  

https://www.economie.gouv.fr/tracfin/accueil-tracfin
https://www.economie.gouv.fr/files/RAVFTracfin_09082012.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/rapport_monnaies-virtuelles2014.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/regulatingvirtualcurrencies.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/focus-10_2013-12-05_fr.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/focus-16_2018_03_05_fr.pdf
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/focus-16_2018_03_05_fr.pdf
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2017?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fc2dfeaab-35c0-4fdf-9a1b-d4601eff2097
https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2017?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fc2dfeaab-35c0-4fdf-9a1b-d4601eff2097
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/Les-autres-produits-d-investissement/Crypto-monnaies-attention-aux-arnaques
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/Les-autres-produits-d-investissement/Crypto-monnaies-attention-aux-arnaques
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/Les-autres-produits-d-investissement/Crypto-monnaies-attention-aux-arnaques
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/20140101_acpr_position_bitcoin.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20140129-communique-acpr-position-bitcoin.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20140129-communique-acpr-position-bitcoin.pdf
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domeniul prestării unor servicii de plată, ceea ce presupunea obținerea unei autorizări în 
Franța din partea respectivei autorități; 

- în luna iulie 2014 a fost prezentat un raport de informare, elaborat în cadrul Comisiei 
pentru finanțe din Senatul francez, având ca obiect bitcoin și alte monede virtuale54; 
raportul a arătat că dezvoltarea monedelor virtuale, și în principal a bitcoin, constituie un 
fenomen pe termen lung, ce ridică chestiuni importante de ordin economic și juridic; că, 
în pofida riscurilor identificate în mod clar (volatilitate, anonimat, absența unei garanții 
legale), bitcoin este de natură să atragă oportunități multiple pentru viitor; că autoritățile 
publice trebuie să realizeze o încadrare juridică echilibrată, care să împiedice riscurile 
sale, fără a compromite capacitatea de inovare, iar, pentru moment, utilizarea 
categoriilor juridice de drept comun constituia cea mai rezonabilă soluție; că Franța se 
situează în media de la nivel internațional, între țările care au adoptat regulile cele mai 
stricte (China, Japonia, Rusia) și țările cele mai deschise (Statele Unite ale Americii, 
Canada, Israel); că, având în vedere caracterul lor transnațional, clarificarea regimului 
aplicabil monedelor virtuale ar trebui să aibă loc în mod necesar la nivel european și chiar 
mondial; 

- în luna ianuarie 2018 a fost finalizat, în cadrul Consiliului Superior al Proprietății Literare 
și Artistice, un raport cu privire la evoluția blockchain și la potențialele sale efecte pentru 
proprietatea literară și artistică55; 

- la 20 iunie 2018, Oficiul parlamentar de evaluare a opțiunilor științifice și tehnologice, 
structură comună celor două camere ale Parlamentului francez, a prezentat un raport 
asupra „blockchains”56;  

- la 21 iunie 2018, „France Stratégie” a publicat un raport privind problematica 
„blockchain”57, care a formulat șapte recomandări; 

- la 4 iulie 2018 a fost prezentat ministrului economiei și finanțelor un raport cu privire la 
criptomonede, elaborat în cadrul unei misiuni atribuite de ministrul în cauză58; 

- la 12 decembrie 2018 a fost depus la Adunarea Națională un raport de informare privind 
„blockchains”59, care a formulat 20 de propuneri, printre care: favorizarea, prin inițiative 

                                                           
54 Rapport d´information fait au nom de la commission des finances sur les enjeux liés au développement 

du Bitcoin et des autres monnaies virtuelles, la adresa: http://www.senat.fr/rap/r13-767/r13-7671.pdf.  
55 Conseil supérieur de la propriete littéraire et artistique, Rapport de la mission sur l’état des lieux de la 

blockchain et ses effets potentiels pour la propriété littéraire et artistique, présidents de la mission: Jean-Pierre 
Dardayrol et Jean Martin; rapporteurs: Charles-Pierre Astolfi et Cyrille Beaufils, ianuarie 2018, la adresa: 
http://www.culture.gouv.fr/content/download/182514/1995300/version/2/file/Rapport%20Blockchains.pdf.  

56 Rapport au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur les 
enjeux technologiques des blockchains (chaînes de blocs), la adresa: http://www.assemblee-
nationale.fr/15/pdf/rap-off/i1092.pdf. 

57 Les enjeux des blockchains, la adresa: 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-blockchain-21-juin-2018.pdf.  

58 Les crypto-monnaies. Rapport au Ministre de l’Économie et des Finances, Jean-Pierre Landau avec la 
collaboration d’Alban Genais, 4 iulie 2018, la adresa: 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000433.pdf.  

59 Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la mission d’information 
commune sur les chaînes de blocs (blockchains), la adresa: http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-
info/i1501.pdf; misiunea în cauză a reunit 17 deputați, membri din trei comisii permanente (afaceri economice, 
finanțe și juridică). 

http://www.senat.fr/rap/r13-767/r13-7671.pdf
http://www.culture.gouv.fr/content/download/182514/1995300/version/2/file/Rapport%20Blockchains.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-off/i1092.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-off/i1092.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-blockchain-21-juin-2018.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000433.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1501.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1501.pdf
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franceze sau europene, a dezvoltării unui blockchain deschis, finanțat public, urmând 
modelul inteligenței artificiale; inventarierea normelor de natură să condiționeze 
dezvoltarea tehnologiei de tip blockchain și precizarea unei definiții relevante în dreptul 
UE; favorizarea cercetării și reflecțiilor în domeniu, în sensul ameliorării serviciilor publice 
prin aportul blockchain; garantarea unui cadru de reglementare pentru criptoactive 
(cryptoactifs), conform cerinței de protecție a investitorilor francezi; realizarea – potrivit 
viitoarei legislații (proiectul de lege „PACTE”60, supus în prezent dezbaterilor legislative – 
a se vedea infra) – unei distincții clare între reglementarea serviciilor financiare și bancare 
și, respectiv serviciile în materia criptoactivelor; studierea posibilității de înființare a unei 
„monede” digitale (« monnaie » numérique), emisă de banca centrală; evaluarea 
posibilității de legiferare a statutului de prestator de servicii de certificare (tiers de 
confiance numérique), însărcinat cu asigurarea protecției identității; studierea 
posibilității de instituire a unui regim specific al răspunderii, respectiv al adaptării 
normelor europene și naționale în domeniul dreptului consumatorilor în privința utilizării 
tehnologiei blockchain; protecția datelor cu caracter personal; 

- în prezent, în cadrul Comisiei pentru finanțe a Adunării Naționale activează o misiune de 
informare cu privire la monedele virtuale, ce urmează a prezenta un raport în cursul 
anului 201961. 

O trăsătură comună acestor reflecții rezidă în incertitudinile ce persistă în legătură cu 
încadrarea juridică a monedelor virtuale. Potrivit dreptului francez în vigoare în prezent, 
monedele virtuale nu sunt considerate instrumente de plată, în sensul art. L 133-4 lit. c) din Codul 
monetar și financiar, și nici monedă electronică, potrivit art. L 315-1 din Codul monetar și 
financiar, ori instrument financiar, în sensul art. L 211-1 din Codul monetar și financiar. Art. 
L 111-1 din Codul monetar și financiar dispune că moneda Franței este euro. 

Potrivit art. L 561-2 din Codul monetar și financiar, profesioniștii care acționează drept 
contraparte sau intermediar în scopul cumpărării ori vânzării oricărui instrument care conține 
sub formă numerică unități de valoare nemonetară, ce pot fi conservate sau transferate în scopul 
dobândirii unui bun sau serviciu, dar care nu reprezintă o creanță asupra emitentului, sunt supuși 
obligațiilor în materia luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.  

Adaptarea normelor naționale în materia utilizării tehnologiei blockchain s-a realizat prin 
Ordonanța nr. 2017-1674 din 8 decembrie 2017 privind utilizarea unui dispozitiv de înregistrare 
electronică partajată (dispositif d'enregistrement électronique partagé) pentru reprezentarea și 
transmiterea titlurilor financiare. Ordonanța a urmărit să confere înscrierii unei emisiuni ori a 
unei cesiuni de titluri financiare într-un „blockchain” aceleași efecte precum înscrierea în cont a 
titlurilor financiare. Termenul „dispositif d’enregistrement électronique partagé” (DEEP), 
corespunde termenului „blockchain”62. La 26 decembrie 2018 a fost publicat Decretul nr. 2018-
1226 din 24 decembrie 2018 privind utilizarea unui dispozitiv de înregistrare electronică 

                                                           
60 Acronim pentru „Le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises” (planul de 

acțiune pentru creșterea și transformarea întreprinderilor). 
61 A se vedea site-ul: http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-

des-finances/missions-d-information/monnaies-virtuelles/(block)/48243. 
62 Cf. și Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2017-1674 du 8 décembre 2017 

relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission 
de titres financiers, 9 decembrie 2017, în „Legifrance”. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020860742&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020861441&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006643875
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020871540&cidTexte=LEGITEXT000006072026
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036171908
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037852460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037852460
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-finances/missions-d-information/monnaies-virtuelles/(block)/48243
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-finances/missions-d-information/monnaies-virtuelles/(block)/48243
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036171895
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partajată pentru reprezentarea și transmiterea titlurilor financiare și pentru emisiunea și 
cesiunea de „minibonuri”; decretul în cauză vizează aplicarea Ordonanței nr. 2017-1674. 

Parlamentul francez dezbate în prezent posibilitatea reglementării unui regim francez al 
ofertelor de monede/jetoane, prin proiectul de lege „PACTE”63, prezentat în cursul lunii iunie 
2018 și supus în prezent dezbaterilor parlamentare. Art. 26 din proiectul de lege, ce va modifica 
Codul monetar și financiar64, are în vedere strângerea de fonduri prin utilizarea unui dispozitiv 
de înregistrare partajată, în particular prin intermediul tehnologiei denumite „blockchain”, prin 
emiterea de „jetoane” digitale (« jetons » numériques)65. Se are în vedere reglementarea acestei 
noi modalități de finanțare și de investiții, pentru întreprinderi inovatoare. Premisa a fost 
absența unui cadru juridic clar, pornind de la calificarea foarte diferită, în dreptul francez și în cel 
european, a „jetoanelor” emise, având în vedere că majoritatea acelora nu îndeplinesc 
elementele de definire a titlurilor financiare. Autoritatea pentru Piețe Financiare ar urma să 
supravegheze emiterea de atari „jetoane”, prin emiterea unei vize și examinarea documentelor 
elaborate de emitenți, anterior ofertei lor („white paper”), și ar putea impune emitenților 
obținerea unui statut de persoană juridică stabilită sau înmatriculată în Franța, precum și 
obligația de a institui un mecanism de sechestru al fondurilor primite ori a oricărui instrument 
cu efect echivalent și a unui dispozitiv de identificare și de cunoaștere a clientului. Autoritatea 
pentru Piețe Financiare ar urma să comunice publicului o „listă albă” a acelor actori, care 
respectă regulile. „Jetoanele”, ce prezintă caracteristicile unui titlu financiar, vor rămâne supuse 
regimului de ofertă publică de titluri financiare. 

În privința regimului fiscal aplicabil monedelor virtuale (unități de cont virtuale stocate pe 
un suport electronic, în principal „bitcoin”)66, câștigurile obținute din vânzarea (ocazională a) 
acelor monede virtuale sunt supuse impozitului pe venit în categoria câștigurilor fără caracter 
comercial. În schimb, dacă activitatea în cauză este exercitată cu titlu obișnuit, ea face obiectul 
regimului impozitului pe câștiguri industriale și comerciale. Pe de altă parte, până la 1 ianuarie 
2018, unitățile de cont virtuale stocate pe un suport electronic intrau în baza de impunere pentru 
impozitul de solidaritate, definit la art. 885 E din Codul general al impozitelor67, și trebuie să 
figureze astfel în declarația anuală a impozitului de solidaritate. Transmiterea cu titlu gratuit a 
acelor unități este supusă impozitului pe transferul de proprietate cu titlu gratuit, în temeiul 
art. 750 ter din Codul general al impozitelor, sub rezerva aplicării unor convenții internaționale 
în materie. 

O decizie a Consiliului de Stat din Franța68 din 26 aprilie 201869 a stabilit natura juridică a 
bitcoin, de bun mobil necorporal, și consecința că profiturile obținute din cesiunea acelor bunuri 

                                                           
63 Dosarul proiectului de lege privind creșterea și transformarea întreprinderilor / Projet de loi relatif à la 

croissance et la transformation des entreprises (ECOT1810669L) poate fi consultat pe site-ul „Legifrance”; cf. și site-
ul Ministerului francez al Economiei: https://www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte. 

64 Introducând, în principal, un capitol distinct („Emitenții de jetoane”) în cadrul titlului V („Intermediari de 
bunuri diverse”), art. L 552-1 – L 552-7. 

65 Cf. „token” (în limba engleză); definiția „jetonului”, în versiunea inițială a proiectului de lege, este „bun 
necorporal, reprezentând în formă digitală, unul sau mai multe drepturi, care poate fi emis, înscris, păstrat sau 
transferat prin intermediul unui dispozitiv de înregistrare electronică partajat, care permite identificarea, în mod 
direct sau indirect, a proprietarului respectivului bun”. 

66 Cf. nota din 25 iunie 2014 a Direcției generale a finanțelor publice (Ministerul Economiei).  
67 Dispoziția în cauză a fost abrogată prin art. 31 din Legea nr. 2017-1837 din 30 decembrie 2017 a finanțelor 

pentru anul 2018, cf. site-ul „Legifrance”. 
68 Instanța supremă de contencios administrativ în respectiva țară. 
69 Cf. și comunicatul de presă aferent.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006310884&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6E0EA1D3B90578F0FE66D101EABC0F55.tplgfr34s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006197407&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20181221
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-26-avril-2018-M.-G-et-autres
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000037080861&type=general&typeLoi=proj&legislature=15
https://www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte
https://www.economie.gouv.fr/files/instruction-fiscale-bitcoin.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6E0EA1D3B90578F0FE66D101EABC0F55.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=20180101
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Modalites-d-imposition-des-bitcoins
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intră, în principiu, în regimul plusvalorii cesiunii de bunuri mobile, în sensul art. 150 UA din Codul 
general al impozitelor. 

Mai recent, prin Legea nr. 2018-1317 din 28 decembrie 2018 a finanțelor pentru anul 201970 
(art. 41), a fost introdus un regim fiscal pentru activele numerice (actifs numériques). Sporul de 
valoare realizat (în mod direct sau printr-o persoană interpusă) de persoanele fizice domiciliate 
din punct de vedere fiscal în Franța, cu ocazia cesiunii cu titlu oneros de active numerice sau de 
drepturi în legătură cu acestea este supus impozitului pe venit (în valoare de 12,8 %); dispoziția 
nu este aplicabilă în cazul operațiunilor de schimb fără sultă ori cesiunilor al căror preț nu 
depășește 305 euro în cursul anului fiscal. Prețul cesiunii este prețul real perceput sau valoarea 
contraprestației obținute de cedent, sumă din care se scad cheltuielile suportate de cedent cu 
ocazia cesiunii. Activele numerice cuprind, pe de o parte, jetoanele (jetons)71, cu excepția celor 
care îndeplinesc trăsăturile instrumentelor financiare (menționate la art. L. 211-1 din Codul 
monetar și financiar) și ale bonurilor de casă (menționate la art. L. 223-1 din același cod), iar pe 
de altă parte, orice reprezentare numerică a unei valori care nu este emisă sau garantată de 
către o bancă centrală sau de către o autoritate publică, care nu este în mod necesar atașată 
unei monede având curs legal și care nu posedă statutul juridic al unei monede, dar care este 
acceptată de persoane fizice sau juridice drept mijloc de schimb și care poate fi transferată, 
stocată sau schimbată în mod electronic. 

11. Germania 

Autoritatea germană de supraveghere financiară (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, „BaFin”) califică monedele virtuale ca unități de cont și, prin 
urmare, acestea sunt considerate instrumente financiare.  

Întreprinderile și persoanele fizice care aranjează achiziționarea de token-uri (jetoane) sau 
care efectuează servicii de brokeraj cu aceste token-uri prin intermediul platformelor de 
tranzacționare online, sunt, în general, obligate să obțină în prealabil o autorizare de la BaFin. 

În februarie 2018, autoritatea germană BaFin a publicat informații privind evaluarea de 
reglementării ofertelor inițiale de monedă („ICO”) și a jetoanelor, monedelor virtuale și 
monedelor considerate „criptomonede”. 

• BaFin a precizat că firmele implicate în ICO trebuie să evalueze de la caz la caz dacă aceste 
activități constituie operațiuni și instrumente financiare (precum ar fi valorile mobiliare, 
unitățile de fond investite la societăți de plasament colectiv sau investiții financiare) sau 
titluri de valoare și, prin urmare, determină necesitatea respectării legislației financiare 
relevante. 

În privința tehnologiei „blockchain” nu există un instrument legislativ specific în Germania 
care să reglementeze utilizarea platformelor de acest tip. 

• Cadrul juridic actual vizează mai degrabă adaptarea legislației existente în așa fel încât să 
se creeze un cadru pentru utilizarea tehnologiei „blockchain”, care să încurajeze inovarea 
și investițiile. 

                                                           
70 Cf. și dosarul legislativ din „Legifrance”. 
71 „Jetonul” este definit drept orice bun necorporal care reprezintă, sub formă numerică, unul sau mai  

multe drepturi, care pot fi emise, înscrise, conservate sau transferate prin intermediul unui dispozitiv de înregistrare 
electronică partajată (dispositif d'enregistrement électronique partagé) care permite identificarea, în mod direct sau 
indirect, a proprietarului respectivului drept. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006302769&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20051231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F0B70EDBFAC84216AABF437D00D31104.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000037882341&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646457&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000032469960
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000037426644&type=general&typeLoi=proj&legislature=15
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• În același timp, legiuitorii germani consideră că trebuie să se mențină o așa-numită 
„neutralitate tehnologică”, astfel încât consumatorii germani să aibă în continuare 
posibilitatea de a alege platformele de tip blockchain pe care doresc să le utilizeze. 

În privința monedelor virtuale, Germania nu are, în prezent, o legislație specifică. 

• Autoritatea de supraveghere competent (BaFin) a desemnat monedele virtuale drept un 
instrument financiar în sensul prevederilor Legii bancare (Kreditwesengesetz, KWG, din 
1961, modificată). Aceasta nu înseamnă, însă, că utilizarea respectivelor instrumente ca 
mijloace de plată constituie, în sine, o activitate bancară propriu-zisă, în sensul prevăzut 
de Legea bancară. 

• Mai mult, platformele online pe care sunt tranzacționate monedele virtuale (în sensul 
tranzacționării comerciale a mărfurilor și activelor financiare) necesită permisiunea 
autorității de supraveghere în acest domeniu. De asemenea, aceste platforme sunt 
supuse acelorași reglementări în privința prevenirii și combaterii spălării banilor 
aplicabile și celorlalți furnizori de servicii financiare. 

• Banca centrală germană (Bundesbank) susține că moneda virtuală „bitcoin” nu poate fi 
calificată drept monedă virtuală. Potrivit experților Bundesbank, bitcoin nu este nici 
monedă virtuală, nici monedă digitală, deoarece nu îndeplinește funcțiile clasice ale unei 
monede, nici nu face parte din sistemul monetar național. Bundesbank recomandă 
utilizarea termenului „token crypto” (criptojeton). 

Totodată, în februarie 2018, Ministerul federal al Finanțelor a publicat un set de îndrumări 
cu privire la regimul taxei pe valoarea adăugată (TVA) aplicabil tranzacțiilor cu moneda „bitcoin” 
și altor monede virtuale. Ministerul Finanțelor a stabilit că tranzacțiile între monedele virtuale și 
cele oficiale constituie activitate impozabilă a serviciilor cu titlu oneros, dar fac obiectul scutirii 
de TVA.  

12. Grecia 

Monedele virtuale nu sunt recunoscute ca mijloc/instrument legal de plată pe teritoriul 
Greciei. 

Banca Greciei a emis două avertismente, în care adoptă opiniile autorităților UE de 
supraveghere a sectorului financiar-bancar, și prin care avertizează consumatorii eleni asupra 
riscurilor utilizării monedelor virtuale. 

Până în prezent, Ministerul elen al Finanțelor nu a emis norme specifice în domeniul 
impozitării tranzacțiilor cu monede virtuale. 

13. Irlanda 

În prezent, nu a fost adoptată nici o legislație specifică în ceea ce privește monedele virtuale 
și/sau tehnologia „blockchain”. 

Banca centrală a Irlandei a remarcat în martie 2018 că, în cazul ofertelor inițiale de monede 
virtuale (ICO), dacă jetonul (token-ul) emis va fi considerat drept un titlu de valoare transferabil, 
se va aplica legislația existentă privind serviciile financiare din Irlanda. Totuși, pentru un astfel de 
jeton să fie considerat drept titlu de valoare (valoare mobiliară) este necesară o interpretare de 
la caz la caz a respectivei oferte inițiale de monedă virtuală. 
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Banca centrală a Irlandei a aprobat o declarație a Autorității Bancare Europene, avertizând 
consumatorii cu privire la riscurile efectuării tranzacțiilor cu valute virtuale și a riscurilor ridicate 
ale ICO. 

În luna martie 2018, ministrul pentru finanțe, cheltuieli și reforme publice a anunțat 
formarea unui grup de lucru intradepartamental72. Scopul acestui grup de lucru este de a oferi 
claritate consumatorilor, întreprinderilor și investitorilor și de a investiga unde pot fi necesare 
răspunsuri politice la aceste tehnologii în curs de dezvoltare. Cu aceeași ocazie, a fost prezentat 
un document de reflecție privind monedele virtuale și tehnologia „blockchain”73, ce avea ca 
obiectiv, de pe de o parte, oferirea de îndrumări privind operațiunile cu monede virtuale, 
cumpărarea, vânzarea ori strângerea de fonduri prin intermediul ofertelor inițiale de monedă 
(ICO), iar pe de altă parte, precizarea faptului că monedele virtuale nu constituie în niciun fel un 
înlocuitor pentru monedele emise de banca centrală. 

De asemenea, a fost lansat Manualul privind impozitele și taxele, publicat de Administrația 
Fiscală în luna mai 201874. Acest manual stabilește tratamentul fiscal care ar trebui aplicat 
monedelor virtuale cu referire la impozitul pe profit, impozitul pe capital, regimul TVA și 
impozitul prin reținerea la sursă. 

Irlanda a valorificat utilizarea monedelor virtuale pentru a-și dezvolta industria serviciilor 
turistice, adoptând o monedă electronică destinată în mod predominant pieței turismului, care 
este acceptată în anumite unități de profil din țara respectivă – „Irishcoin”. 

14. Italia 

Deși nu există o legislație specifică și detaliată care să reglementeze tehnologia de tip 
„blockchain” și/sau monedele virtuale în Italia, atunci când a fost adoptată Directiva UE privind 
combaterea spălării banilor (2015/859): 

• s-a introdus în legislația italiană definiția „monedei virtuale”; 

• s-au abordat obligațiile specifice de combatere a spălării banilor pentru „operatorii de 
servicii legate de monedele virtuale”75. 

Mai precizăm că, din punct de vedere fiscal, regimul TVA nu se aplică tranzacțiilor cu monede 
virtuale, în urma unei decizii din septembrie 2016 a Ministerului italian al Finanțelor. 

15. Letonia 

Poziția Băncii Letoniei și a Serviciului de stat pentru venituri este că monedele virtuale, 
rezultate prin tehnologia blockchain, reprezintă un mijloc de plată contractual, nu legal, care 
poate fi folosit în tranzacțiile de schimb. Moneda virtuală nu poate fi considerată ca monedă 
oficială sau mijloc legal de plată, deoarece emiterea și utilizarea acestor instrumente rămâne 
nereglementată și nu este legată de regimul niciunei monede naționale recunoscute oficial. 

În prezent, este interzisă utilizarea monedei virtuale pentru plăți și servicii electronice. 

                                                           
72 https://www.finance.gov.ie/what-we-do/shareholding-financial-advisory/virtual-currencies-blockchain-

technology. 
73  
Discussion Paper: Virtual Currencies and Blockchain Technology 
74 https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/ebrief/2018/no-0882018.aspx.  
75 A se vedea pagina de internet a Ministerului Finanțelor pentru informații suplimentare despre furnizorii 

de servicii virtuale: http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/prestatori_virtuale.html. 

https://www.finance.gov.ie/wp-content/uploads/2018/03/Virtual-Currencies-and-Blockchain-Technology-March-2018.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/ebrief/2018/no-0882018.aspx
https://www.finance.gov.ie/what-we-do/shareholding-financial-advisory/virtual-currencies-blockchain-technology.
https://www.finance.gov.ie/what-we-do/shareholding-financial-advisory/virtual-currencies-blockchain-technology.
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/ebrief/2018/no-0882018.aspx
http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/prestatori_virtuale.html
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Guvernul leton a înființat un grup de lucru pentru a evalua statutul juridic al monedelor 
virtuale. Raportul prezentat de Ministerul Finanțelor și discutat de Consiliul de Miniștri la 14 
august 201876 a expus beneficii și riscuri ale utilizării monedelor virtuale, precum și acțiuni 
suplimentare pentru promovarea dezvoltării acelui sector și reducerea riscurilor identificate. 
Utilizând informații disponibile la acel moment, raportul concluziona că monedele virtuale nu 
creau riscuri sistemice pentru sistemul leton de plăți ori pentru stabilitatea financiară globală. 
Examinând raportul în cauză, Consiliul de Miniștri a convenit următoarele acțiuni:  

- Comisia pentru piața de capital urmează a prezenta orientări privind aplicarea normelor 
în vigoare în domeniul pieței financiare pentru ofertele inițiale de monedă (ICOs); 

- Administrația fiscală va prezenta orientări privind aplicarea regimului fiscal și contabil 
prestatorilor de servicii în legătură cu monedele virtuale și cu ICO; 

- Legea privind impozitul pe venit urmează a se modifica, în vederea clarificării statutului 
fiscal al venitului obținut din tranzacții cu monedele virtuale; 

- Ministerul Economiei va înființa un grup de lucru pentru a expune propuneri în scopul 
sprijinirii utilizării tehnologiei de tip „blockchain” în sectoarele public și privat. 

În Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului sunt incluse următoarele 
definiții: 

• „moneda virtuală” - o reprezentare digitală a valorii care poate fi transferată, stocată sau 
tranzacționată în mediul digital și care funcționează ca mijloc de schimb, dar care nu a 
fost recunoscută ca mijloc legal de plată, nu poate fi recunoscută ca o bancnotă și ca o 
monedă, bani în numerar și bani electronici și nu reprezintă o valoare monetară 
acumulată de instrumentul de plată care este folosit în cazurile menționate în secțiunea 
3 art. 10 și 11 din Legea serviciilor de plată și a monedei electronice; 

• „furnizor de servicii de valută virtuală” - persoana care furnizează servicii în valută 
virtuală, inclusiv furnizorul de servicii de schimb al monedei virtuale emise de alte 
persoane, care oferă utilizatorilor posibilitatea de a schimba moneda virtuală pentru o 
altă monedă virtuală prin primirea comisionului aceasta sau oferta de a cumpăra și 
răscumpăra moneda virtuală printr-un mijloc legal de plată recunoscut; 

Conform art. 12 alin. (4) pct. 8) din Legea privind pensiile finanțate de stat, este interzisă 
investirea planului de investiții al pensiilor de stat în monede virtuale.  

16. Lituania 

În luna octombrie 2017, Banca Lituaniei a declarat că serviciile financiare trebuie să fie clar 

disociate de activitățile legate de monedele virtuale și că participanții la piețele financiare nu ar 
trebui să furnizeze servicii asociate cu monedele virtuale. În special, intermediarii financiari nu 
ar trebui să se angajeze în vânzarea de valute virtuale, să solicite sau să ofere clienților lor 
condiția sau posibilitatea de a plăti în instrumentele de plată emise pe bază de monede virtuale 
(carduri de debit sau de credit), să facă schimburi valutare sau să execute orice alte operațiuni 
în valute virtuale. 

În Lituania nu a fost adoptată încă o legislație specifică privind tehnologia de tip „blockchain” 
și monedele virtuale, însă Ministerul Finanțelor a elaborat orientări pentru ofertele inițiale de 

                                                           
76 Cf. „Latvian Financial Sector Update No. 2 27 August 2018”, la adresa: 

https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/latvian_financial_sector_update_no._2.pdf.  

https://likumi.lv/ta/en/en/id/178987-law-on-the-prevention-of-money-laundering-and-terrorism-financing
https://likumi.lv/ta/en/en/id/2341-law-on-state-funded-pensions
https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/latvian_financial_sector_update_no._2.pdf
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monedă (Initial Coin Offerings, „ICO”). Aceste orientări reprezintă un prim pas către certitudine 
și transparență sporite în reglementarea, fiscalizarea, contabilitatea și alte cerințe privind 
tehnologia „blockchain” și monedele virtuale, precum și o mai bună cooperare între diferitele 
părți interesate de domeniul menționat. 

Organizarea de oferte inițiale de monedă (ICO) nu este reglementată de legislația specifică. 
Cu toate acestea, ținând cont de diferitele modele ale ICO și de caracteristicile diferite ale token-
urilor (respectiv, dispozitivele de identificare electronică), în unele cazuri această activitate poate 
fi supusă cerințelor legislației Republicii Lituania și supravegherii sistemului bancar din această 
țară. În cazul în care token-urile emise acordă posesorilor lor și dreptul de proprietate asupra 
acestora, există probabilitatea ca acestea să fie considerate drept titlu de valoare și obligația de 
a respecta legislația relevantă va deriva din aceasta. 

În ceea ce privește impozitul pe profit, aplicabil persoanelor juridice, și pe venit, aplicabil 
persoanelor fizice, în funcție de substanța și sensul economic al tranzacțiilor, moneda virtuală 
este recunoscută drept activ curent care poate fi utilizat ca instrument de decontare pentru 
bunuri și servicii sau depozitat (stocat) pentru vânzare (tranzacționare). Referitor la regimul TVA, 
moneda virtuală este considerată drept monedă reală, făcând obiectul acestui tip de fiscalitate. 

Trebuie remarcat faptul că aceste orientări nu pot fi considerate o interpretare oficială a 
legislației și descriu doar o parte din aspectele analizate de Banca Lituaniei, de Inspectoratul 
Fiscal de Stat, Autoritatea de audit, contabilitate, evaluarea proprietății și gestiunea insolvenței 
și de alte instituții relevante. În caz de discrepanță între aceste orientări și pozițiile susținute de 
aceste instituții, acestea din urmă trebuie să prevaleze. 

În ceea ce privește regimul TVA aplicabil emiterii de token-uri sunt împărțite în următoarele 
categorii: 

 1) token-uri echivalente cu valorile mobiliare; 

 2) token-uri asimilate unei monede virtuale; 

 3) token-uri clasificate drept cupoane. 

Emiterea de token-uri, sub forma ofertelor inițiale de monedă (ICO), nu este considerată 
drept furnizare de bunuri și nici furnizare de servicii. Prin urmare, acestea nu sunt supuse 
regimului TVA. 

• În situațiile în care token-urile sunt tratate ca valori mobiliare, ele sunt furnizate prin 
intermediul ofertelor ICO pentru efectuarea de plăți (prin intermediul monedelor 
virtuale). În aceste cazuri, emiterea de token-uri este tratată ca emisiune (emitere) de 
acțiuni și, prin urmare, nu face obiectul perceperii taxei TVA. 

• În cazul token-urilor clasificate drept monedă virtuală, atunci când locul de emitere a 
acestora este Lituania, această emisiune este scutită de TVA. 

• În cazul token-urilor clasificate drept cupoane, atunci când locul de emitere a acestora 
este tot Lituania, atunci această livrare este, de asemenea, scutită de TVA. Când token-
urile tratate drept cupoane sunt livrate în Lituania, atunci contravaloarea primită pentru 
o astfel de emisiune va fi considerată ca plată în avans. Conform regimului fiscal din 
Lituania, plata în avans este scutită de TVA. 

Atunci când moneda virtuală este obținută prin procesul de „minerit” virtual (în engleză: 
„mining”), legislația Lituaniei consideră că nu se furnizează bunuri și servicii noi. Prin urmare, 
obținerea monedei virtuale nu este supusă regimului TVA. 



Aspecte de actualitate privind reglementarea tehnologiei registrelor distribuite și a monedelor 

virtuale în legislația statelor membre ale Uniunii Europene        

 

34 
 

Dacă o persoană primește o recompensă (indiferent sub ce formă) pentru activitatea de 
minerit virtual furnizată, aceste recompense sunt supuse regimului TVA. 

Vânzarea monedei virtuale obținută din mineritul virtual (prin conversie într-o monedă 
recunoscută oficial sau într-un alt tip de monedă virtuală) este considerată furnizare de servicii 
în Lituania și este scutită de TVA. 

17. Luxemburg 

În prezent, în Luxemburg nu există un cadru legislativ care să se aplice în mod specific 
monedelor virtuale. 

Legea din 2004 privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost modificată 
prin Regulamentul ducal din 5 august 201577, pentru a preciza o excepție de la regulile de 
supraveghere pentru operatorii de servicii de plată, în sensul în care, dacă îndeplinesc anumite 
condiții, profesioniștii pot reduce măsurile de identificare și pot să nu verifice identitatea 
clientului și, după caz, a beneficiarului efectiv al relației de afaceri, dacă efectuează servicii de 
plată online. Condițiile enunțate în regulamentul ducal sunt: plata se efectuează prin conturi 
deschise la prestatori de servicii de plăți dintr-un stat membru ori dintr-o țară terță UE care 
impune cerințe echivalente în materia luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului; 
plata nu depășește 250 euro; totalul plăților executate pentru client în cursul a 12 luni 
precedente operației în cauză nu depășește cuantumul de 2500 euro. Textul precizează și 
posibilitatea profesioniștilor de a nu verifica identitatea în privința monedei electronice.78 

Orice prestare de servicii ale sectorului financiar de către o persoană fizică sau juridică 
impune obținerea unei autorizații din partea Ministerului Finanțelor. 

La 14 martie 2018, Comisia pentru Supravegherea Sectorului Financiar („CSSF”) a emis două 
avertismente, unul privind monedele virtuale79, iar celălalt privind ofertele inițiale de monede și 
dispozitivele de autentificare electronică80. 

În cel dintâi avertisment, publicul era informat că monedele virtuale nu sunt monede, nu 
sunt reglementate și nu dispun de suportul vreunei bănci centrale și că nici depozitele lor nu sunt 
garantate; ele constituie investiții foarte volatile și speculative, ce implică riscuri, inclusiv 
pierderea totală a investiției. 

Al doilea avertisment arată că obținerea de fonduri prin apel public sub forma ofertelor 
inițiale de monede (initial coin offerings, „ICOs”) nu este supusă unei reglementări specifice și 
nu dispune de nicio garanție ori de o altă formă de protecție reglementară, ele constituind 
investiții foarte volatile și speculative, ce implică riscuri, inclusiv pierderea totală a investiției. În 
pofida absenței unei reglementări specifice aplicabile ofertelor inițiale de monede, activitățile în 
legătură cu ele ori care implică crearea de dispozitive de autentificare electronică (token), 

                                                           
77 Règlement grand-ducal du 5 août 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant 

précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment 
et contre le financement du terrorisme (la adresa: http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/08/05/n1/jo). 

78 Cf. și interviul din 3 mai 2018 acordat de ministrul luxemburghez de finanțe – „Le bitcoin est avant tout 
un moyen de paiement”.  

79 Avertissement sur les monnaies virtuelles, la adresa:  
http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Protection_consommateurs/Avertissements/A_monnaies_virtuelles_1

40318.pdf.  
80 Avertissement sur les initial coin offerings (« ICOs ») et tokens, la adresa:  
http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Protection_consommateurs/Avertissements/A_ICOS_140318.pdf.  

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/08/05/n1/jo
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/interviews/2018/05-mai/03-gramegna-tageblatt.html
http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Protection_consommateurs/Avertissements/A_monnaies_virtuelles_140318.pdf
http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Protection_consommateurs/Avertissements/A_monnaies_virtuelles_140318.pdf
http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Protection_consommateurs/Avertissements/A_ICOS_140318.pdf
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strângerea și obținerea de fonduri, pot fi supuse, în funcție de caracteristicile lor, anumitor 
dispoziții legislative din Luxemburg privind sectorul financiar și, în consecință, anumitor cerințe 
de supraveghere, în special dispozițiilor Legii din 10 iulie 2005 referitoare la prospectele pentru 
valori mobiliare și ale Legii din 5 aprilie 1993 privind sectorul financiar. CSSF sfătuia ca inițiatorii 
de oferte inițiale de monede să pună în practică proceduri menite să prevină operații de spălare 
a banilor ori de finanțare a terorismului. 

18. Malta 

În 2018, Parlamentul maltez a adoptat trei legi care reglementează ofertele inițiale de 
monedă („ICOs”), schimburile de criptomonede, societățile care furnizează tehnologia 
registrelor distribuite („blockchain”)81 și prestatorii de servicii de acest tip: 

- Legea nr. XXXI din 2018 privind înființarea Autorității pentru Inovație Digitală din 
Malta82, autoritatea competentă în domeniul certificării aspectelor de ordin tehnologic 
și înregistrării prestatorilor de servicii tehnologice; misiunea autorității în cauză este 
susținerea dezvoltării în Malta a dispozitivelor și serviciilor de tehnologie inovatoare, 
exercitând funcții de supraveghere și de reglementare în materie; autoritatea instituie și 
actualizează un registru public care conține lista tuturor titularilor de autorizații privind 
tehnologia inovatoare; 

- Legea nr. XXXIII din 2018 privind dispozitivele și serviciile de tehnologie inovatoare, ce 
dispune metode prin care Autoritatea pentru Inovație Digitală poate recunoaște atari 
dispozitive și servicii; durata validității autorizațiilor este de doi ani; în cazul în care 
persoana care solicită o formă de recunoaștere în temeiul legii nu are reședința obișnuită 
în Malta, ea trebuie să desemneze un agent rezident în acel stat, cu rol de a comunica cu 
Autoritatea și de a se constitui în reprezentant în justiție, dar care nu răspunde personal 
pentru nerespectarea de titularul autorizației a condițiilor legale; 

- Legea nr. XXX din 2018 privind activele financiare virtuale83, lege care instituie cadrul 
pentru ofertele inițiale de monedă (ICOs), schimburile de criptomonede și regimul 
normativ pentru prestarea anumitor servicii în legătură cu monedele virtuale – servicii 
prestate de intermediari. Legea definește „tehnologia registrelor distribuite” ca sistem 
de tip bază de date în care sunt înregistrate informații schimbate în mod consensual și 
sincronizate în cadrul unei rețele multinodale. Activele aferente tehnologiei registrelor 
distribuite sunt definite ca jeton virtual („virtual token”); activ financiar virtual; monedă 
electronică; instrument financiar – categorii ce depind în mod intrinsec sau care utilizează 
respectiva tehnologie. „Jetonul virtual” reprezintă orice formă de înregistrare în mediul 
digital, a cărei utilitate, valoare sau aplicare este restricționată doar la dobândirea de 
bunuri sau servicii, fie doar în cadrul unei platforme a tehnologiei registrelor distribuite, 
fie în legătură cu care a fost emisă sau în cadrul unei rețele limitate de atari platforme. 
„Oferta inițială de active financiare virtuale” („initial virtual financial asset offering”) este 
definită ca metodă de strângere de fonduri prin care un emitent oferă active financiare 
virtuale la schimb cu fonduri. „Activul financiar virtual” constituie orice formă de înscriere 
într-un mediu digital, care este utilizat ca mediu digital de schimb, unitate de cont sau 
stocare de valori, care nu constituie monedă electronică, instrument financiar sau jeton 

                                                           
81 „Distributed Ledger Technology”, „DLT”. 
82 Malta Digital Innovation Authority („MDIA”); a se vedea site-ul autorității în cauză. 
83 Legea a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2018. 

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=12873&l=1
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=12874&l=1
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=29201&l=1
https://mdia.gov.mt/
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virtual. Legea a instituit un test privind activele ce utilizează tehnologia registrelor 
distribuite, în scopul de a stabili dacă ele constituie monedă electronică, instrument 
financiar, activ financiar virtual ori monedă virtuală. Testul este obligatoriu pentru 
societățile care vizează lansarea unei oferte inițiale de monedă în sau din Malta; 
societățile care au emis active privind blockchain în străinătate, care doresc însă să 
desfășoare o activitate în domeniu în sau din Malta; orice alte entități care vor 
tranzacționa active de acest tip. Testul în cauză urmărește să stabilească pentru început 
dacă activele de tip blockchain pot fi considerate active financiare virtuale, în temeiul 
Legii privind activele financiare virtuale. În caz afirmativ, legea impune prezentarea unui 
document informativ (whitepaper)84, în timp ce, în sens negativ, testul ar urma să 
stabilească dacă activele în cauză constituie un instrument financiar, în sensul MiFID85 și 
al Legii malteze privind serviciile de investiții; dacă testul va concluziona că activele nu 
intră în niciuna dintre cele două categorii anterioare, activele vor fi calificate ca „jeton 
virtual” („virtual token”), urmând a avea valoare pe platforma respectivă și neputând să 
fie schimbat în afara unei atari platforme. Legea califică drept „agent pentru active 
financiare virtuale” acea persoană înregistrată la autoritatea competentă (în Malta ori 
într-o altă jurisdicție recunoscută) și care este autorizată să exercite profesia de avocat, 
contabil sau auditor ori o firmă de avocați, contabili sau auditori ori prestatori de servicii 
pentru firme, respectiv o persoană juridică care este deținută în întregime ori controlată 
de persoane (fizice sau juridice) menționate anterior. Rolul și funcțiile agentului pentru 
active financiare virtuale sunt, în esență, oferirea de consultanță clienților; efectuarea de 
evaluări prealabile privind clienții; intermedierea între Autoritatea pentru Servicii 
Financiare din Malta și clienți (ținând cont de faptul că cererea pentru obținerea unei 
licențe, de către un client, se efectuează doar prin intermediul unui atare agent); 
cooperarea cu autoritatea menționată; în plus, agentul în cauză este vizat și de dispozițiile 
legislației privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. 

19. Polonia 

În Polonia nu a fost adoptată încă o legislație cuprinzătoare privind tehnologia „blockchain” 
și/sau monedele virtuale. 

La 7 iulie 2017, Banca Națională a Poloniei și Comisia de Supraveghere Financiară au emis un 
avertisment în privința investițiilor în valute virtuale, menționând volatilitatea prețurilor și riscul 
de fraudă. Autoritățile de reglementare poloneze au precizat că monedele virtuale nu sunt 
considerate drept mijloc de plată în Polonia. 

În același timp, autoritățile de resort au menționat că tranzacționarea în valute virtuale nu 
constituie o încălcare a legislației poloneze sau europene. Autoritățile de reglementare consideră 

                                                           
84 Cu alte cuvinte, emitentul inițial de active financiare virtuale – către public, în și din Malta – are obligația, 

în temeiul legii, să înregistreze un atare document la Autoritatea pentru Servicii Financiare din Malta; cerința de 
înregistrare vizează documentul, iar nu emitentul. 

Prima anexă la legea menționată enunță principiul conform căruia documentul trebuie să conțină informații 
care, în funcție de caracterul particular al emitentului și al activelor financiare virtuale pe care le oferă publicului, 
sunt necesare pentru a permite investitorilor să realizeze o evaluare în cunoștință de cauză în legătură cu evoluțiile 
emitentului, proiectul propus și caracteristicile activei financiare virtuale; informarea trebuie prezentată într-un 
mod simplu de înțeles și de analizat. 

85 Acronim pentru „Markets in Financial Instruments Directive”; Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 
2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (publicată în JOUE, L 173, 12.6.2014, p. 349). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32014L0065
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că cumpărarea, deținerea și vânzarea de monede virtuale de către instituțiile financiare nu sunt 
conforme cu principiile unui management stabil și prudent și că stabilirea relațiilor cu 
comercianții în monedă virtuală ar putea reprezenta un risc juridic și de reputație. 

La 24 ianuarie 2018, premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat că Polonia fie va 
interzice „criptarea” monedelor virtuale, fie va introduce reglementări specifice pentru a se 
asigura că aceste activități nu se transformă într-o schemă piramidală nereglementată. 

Cu toate acestea, Legea din 1 martie 2018 privind combaterea spălării banilor și finanțării 
terorismului, la art. 2 alin. (2) pct. 26, oferă o definiție juridică a unei „monede virtuale”. 

Moneda virtuală prezintă o imagine digitală a altor valori monetare decât: 

• moneda emisă de Banca Națională a Poloniei, de băncile centrale străine sau de alte 
instituții ale administrației publice; 

• unitate internațională de cont, stabilită de o organizație internațională și acceptată de 
fiecare țară, care aparține acestei organizații sau care cooperează cu aceasta; 

• bani electronici, în sensul Legii din 19 august 2011 privind serviciile de plată; 

• un instrument financiar, în sensul Legii din 29 iulie 2005 privind tranzacționarea cu 
instrumente financiare; 

• un bilet la ordin sau un cec care poate fi utilizat în tranzacțiile comerciale ca instrument 
de plată legal și acceptat ca mijloc de schimb și care poate fi, de asemenea, stocat sau 
transferat electronic sau poate face obiectul comerțului electronic. 

În plus, ca răspuns la controversele privind impozitarea tranzacțiilor cu monede virtuale, 
Ministerul polonez al Finanțelor, prin Regulamentul din 11 iulie 2018, a dispus renunțarea, cu 
titlu temporar, la colectarea impozitului pe tranzacțiile de drept civil pentru contractele de 
vânzare și schimb valutar virtuale încheiate între 13 iulie 2018 și 30 iunie 2019. 

Totodată, la 1 martie 2018, Parlamentul polonez a adoptat o nouă lege privind combaterea 
spălării banilor și finanțării terorismului. Scopul noii legi este de a contribui la monitorizarea 
operațiunilor financiare în ceea ce privește potențiala spălare a banilor și include reglementări 
cu privire la monedele virtuale. Legea introduce obligația de raportare a anumitor activități 
financiare Inspectorului General al Informațiilor Financiare. Legea enumeră 25 de tipuri de 
instituții care se ocupă de emiterea și tranzacționarea banilor, cum ar fi: băncile comerciale, 
uniunile de credit, societățile de asigurări și altele, inclusiv piețele de monede virtuale. 

Aceste instituții sunt descrise la art. 2 alin. (1) pct. 12 ca entități care desfășoară activități 
economice care implică furnizarea de servicii în domeniul: 

a) schimbul între monedele virtuale și mijloacele de plată (recunoscute în mod oficial), 

b) schimbul de valute (monede) virtuale, 

c) intermedierea în schimbul menționat la lit. a sau b, 

d) conturile de exploatare menționate la alineatul (2) alin. (17) lit. e)”. 

„Conturile” de la lit. d) sunt definite drept „colecție de date de identificare păstrate în formă 
electronică, oferind persoanelor autorizate posibilitatea de a utiliza unități monetare virtuale, 
inclusiv efectuarea tranzacțiilor de schimb”. 

Noua lege oferă o definiție a monedei digitale la art. 2 alin. (2) pct. 26. 

Tehnologia de tip „blockchain” nu este reglementată în mod specific de legislația poloneză. 
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20. Portugalia 

În prezent, nu există legislație specială în domeniu. 

Printr-o scrisoare circulară din 10 martie 2015, Banca Portugaliei recomanda instituțiilor de 
credit, instituțiilor de plăți și instituțiilor de monedă electronică să se abțină să cumpere, dețină 
sau vândă monede virtuale (moedas virtuais), având în vedere riscurile asociate acelora. 

La 3 noiembrie 2017, Comisia pentru Piața Valorilor Mobiliare din Portugalia a emis un 
avertisment către public asupra riscurilor asociate ofertelor inițiale de monedă virtuală (Ofertas 
Iniciais de Moeda Virtual). 

21. Regatul Unit 

În Regatul Unit86, în prezent, nu sunt reglementate tehnologia de tip „blockchain”, moneda 
electronică virtuală „bitcoin” și monedele virtuale. 

Un raport87 al Comisiei pentru trezorerie din cadrul Camerei Comunelor, publicat la 19 
septembrie 2018, a susținut necesitatea unei reglementări specifice a acestui domeniu. 
Președintele comisiei respective a descris situația actuală în domeniu cu sintagma „industria 
criptoactivelor a Vestului sălbatic”. Comisia pentru trezorerie a avertizat asupra riscurilor pe care 
le atrag criptoactivele și susținut introducerea unei reglementări specifice a domeniului, în 
contextul în care este deosebit de problematică absența reglementării schimburilor de 
criptoactive, în care acelea din urmă pot fi schimbat cu monede convenționale: „Nu este viabil 
ca guvernul și autoritățile de reglementare să se mulțumească doar să emită avertismente slabe 
potențialilor investitori, și, cu toate acestea, să se abțină să acționeze [concret]. Cel puțin, 
reglementarea domeniului ar trebui să abordeze protecția consumatorilor și combaterea spălării 
banilor.”88 

În luna octombrie 2018 a fost publicat raportul Grupului de lucru privind criptoactivele89, 
care precizează abordarea politică și normativă a Regatului Unit în privința criptoactivelor 
(cryptoassets) și tehnologiei registrelor distribuite (distributed ledger technology) în privința 
serviciilor financiare și care a evaluat riscurile și potențialele beneficii. Acțiunile preconizate ale 
autorităților ar avea în vedere menținerea reputației internaționale a Regatului Unit ca loc de 
afaceri cu servicii financiare, sigur și transparent; asigurarea unor standarde normative ridicate 
în privința piețelor financiare; protejarea consumatorilor; protecția împotriva amenințărilor la 
stabilitatea financiară; oferirea cadrului inovator în planul sectorului financiar. Potrivit grupului 

                                                           
86 Pentru situația din Gibraltar a se vedea infra. 
87 Crypto-assets, 12 septembrie 2018, la adresa: 

https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/treasury-committee/news-
parliament-2017/digital-currencies-report-pubished-17-19. 

88 Raportul în cauză constituie produsul unei anchete inițiate de comisia menționată la 22 februarie 2018 
în domeniul „monedelor digitale” (Digital Currencies), care a urmărit trei direcții: examinarea rolului acelor 
„monede” în Regatul Unit, inclusiv oportunitățile și riscurile pe care le atrag pentru consumatori, întreprinderi și 
sectorul public; examinarea impactului potențial al tehnologiei „blockchain” (distributed ledger technology) asupra 
instituțiilor și infrastructurii financiare; evaluarea răspunsului normativ (al guvernului, Autorității de control al 
sectorului financiar / Financial Conduct Authority și Băncii Angliei) în privința acelor „monede”, precum și a modului 
în care reglementarea ar putea fi echilibrată pentru a oferi protecție adecvată consumatorilor și întreprinderilor, 
fără însă a reprima inovația. 

89 Grup de lucru comun înființat în luna martie 2018, ca parte a strategiei guvernamentale privind 
„FinTech”, care a reunit reprezentanți ai Trezoreriei, Autorității de control al sectorului financiar / Financial Conduct 
Authority și Băncii Angliei. 

https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/cartas-circulares/11-2015-dpg.pdf
http://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/Comunicados/Pages/20171103a.aspx
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/treasury-committee/news-parliament-2017/digital-currencies-report-pubished-17-19/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/752070/cryptoassets_taskforce_final_report_final_web.pdf
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/treasury-committee/news-parliament-2017/digital-currencies-report-pubished-17-19/
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/treasury-committee/news-parliament-2017/digital-currencies-report-pubished-17-19/
https://www.gov.uk/government/publications/fintech-sector-strategy
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de lucru, tehnologia registrelor distribuite ar avea potențialul de a atrage beneficii semnificative 
nu doar pentru serviciile financiare, dar și pentru alte sectoare. Cele trei autorități reprezentate 
în grup s-au angajat să întreprindă măsuri pentru reducerea riscurilor pe care criptoactivele le 
atrag pentru consumatori și integritatea piețelor, pentru prevenirea utilizării acelora în activități 
ilicite, pentru apărarea stabilității financiare. Guvernul s-a angajat ca, la începutul anului 2019, 
să inițieze o consultare cu privire la modul de reglementare a schimbului de jetoane (tokens) și 
prestatorilor de portofele. 

În privința tratamentului fiscal90, veniturile obținute din activități ce implică bitcoin și alte 
criptomonede sunt supuse impozitului pe profitul societăților, impozitului pe venitul persoanelor 
fizice ori impozitului pe câștigul de capital, în funcție de activitățile și părțile implicate. 

Gibraltar 

Gibraltar (teritoriu britanic/parte a Regatului Unit) dispune de un cadru normativ specific 
aplicabil tehnologiei registrelor distribuite („blockchain”). În 2017, Comisia pentru servicii 
financiare din Gibraltar91 a adoptat un cadru normativ privind tehnologia registrelor distribuite92, 
în temeiul căruia, cu începere de la 1 ianuarie 2018, o firmă care desfășoară activități în și din 
Gibraltar, care utilizează respectiva tehnologie pentru stocarea și transmiterea de valoare către 
alte persoane, trebuie să fie autorizată de Comisia pentru servicii financiare, în calitate de 
prestator. Tehnologia registrelor distribuite este definită ca bază de date în care informațiile sunt 
înregistrate și comunicate în mod consensual și sincronizate în cadrul unei rețele multinodale, 
iar toate copiile bazei de date sunt conforme. Justificând prin necesitatea flexibilității, abordarea 
urmată de respectiva autoritate a fost aceea de edictare mai curând a unor principii normative 
decât a unor norme concrete; principiile amintite includ: desfășurarea activităților în mod onest 
și integru; comunicarea cu clienții în mod loial și care să nu inducă în eroare; menținerea unor 
resurse adecvate, financiare și nefinanciare; standarde ridicate privind securitatea accesului în 
sisteme; utilizarea unor sisteme pentru prevenirea, depistarea și comunicarea riscurilor aferente 
criminalității financiare (i.e. spălarea banilor și finanțarea terorismului); elaborarea unor planuri 
pentru situații neprevăzute, în vederea închiderii întreprinderilor, în mod ordonat și solvent. 

Scoția 

În cadrul reflecțiilor mai ample privind strategia digitală a guvernului scoțian, este de 
menționat publicarea, în luna septembrie 2018, a unui raport independent privind posibilitatea 
utilizării tehnologiilor registrelor distribuite în cadrul serviciilor publice93. Pornind de la faptul că 
tehnologiile în cauză, popularizate sub titulatura „blockchain”, permit înregistrarea și 
evidențierea, schimbul și transferul de valoare ori de informații în legătură cu valoarea, într-un 
mediu sigur și fiabil, ele ar reprezenta o nouă posibilitate de creare a unor veritabile servicii 
publice digitale. 

                                                           
90 Cf. nota Revenue and Customs Brief 9 (2014): Bitcoin and other cryptocurrencies, 3 martie 2014; a se 

vedea și nota Cryptoassets for individuals, publicată la 19 decembrie 2018. 
91 Gibraltar Financial Services Commission. 
92 Distributed Ledger Technology Regulatory Framework, la adresa: http://www.gfsc.gi/dlt; a se vedea și 

Financial Services (Distributed Ledger Technology Providers) Regulations 2017, la adresa: 
http://www.gfsc.gi/uploads/DLT%20regulations%20121017%20(2).pdf.  

93 Intitulat „Distributed Ledger Technologies in Public Services. Learnings on the application of Distributed 
Ledger Technologies across international digital public services and their role in realising Scotland’s full potential in 
a Digital World”. 

https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/report/2018/09/distributed-ledger-technologies-public-services/documents/distributed-ledger-technologies-public-services-learnings-application-distributed-ledger-technologies-international-digital-public-services-role-realising-scotlands-full-potential-digital-world/distributed-ledger-technologies-public-services-learnings-application-distributed-ledger-technologies-international-digital-public-services-role-realising-scotlands-full-potential-digital-world/govscot%3Adocument
https://www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-brief-9-2014-bitcoin-and-other-cryptocurrencies/revenue-and-customs-brief-9-2014-bitcoin-and-other-cryptocurrencies
https://www.gov.uk/government/publications/tax-on-cryptoassets/cryptoassets-for-individuals
http://www.gfsc.gi/dlt
http://www.gfsc.gi/uploads/DLT%20regulations%20121017%20(2).pdf
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22. Slovacia 

Încă din 2013, Banca Națională a Slovaciei a emis un avertisment pentru a informa publicul 
larg că monedele virtuale nu sunt monede naționale recunoscute în mod oficial și că producția 
monetară neautorizată constituie o infracțiune.  

Conform Legii privind impozitul pe venit, veniturile (încasările) obținute din vânzarea 
monedelor virtuale sunt supuse impozitării. 

La 23 martie 2018, Ministerul Finanțelor a publicat un set de orientări94 care explică faptul 
că veniturile provenite din monede virtuale trebuie să fie impozitate. 

Acest set de orientări arată că monedele virtuale trebuie tratate ca „active financiare pe 
termen scurt, altele decât banii”. Monedele virtuale trebuie să fie evaluate la valoarea lor de 
piață la momentul tranzacției. Totodată, acele monede virtuale obținute din operațiunile de 
„mining”95 trebuie să fie înregistrate în afara bilanțului contabil, până când acestea vor fi vândute 
sau comercializate. 

Aceste orientări mai arată că venitul obținut din vânzarea monedei virtuale este supus unei 
prevederi speciale a cadrului legislativ de impozitare a categoriilor de venituri, fiind considerat 
ca venit impozabil în temeiul Legii privind impozitul pe venit. 

23. Slovenia 

La 18 ianuarie 2018, Banca Sloveniei a avertizat cetățenii sloveni că monedele virtuale nu 
reprezintă un înlocuitor digital pentru bancnotele și monedele recunoscute oficial și nu sunt 
reglementate. Banca centrală slovenă a explicat că entitățile care cumpără, depozitează sau 
tranzacționează monede virtuale în Slovenia nu sunt reglementate și nici supravegheate 
sistemic. Banca centrală a sfătuit cetățenii să se informeze despre monedele virtuale înainte de 
a le cumpăra și să fie conștienți de faptul că ar putea să-și piardă investițiile în aceste monede. 
În urma avertizării băncii centrale, băncile comerciale au încetat să vândă monede virtuale prin 
intermediul ATM-urilor. 

În Slovenia nu a fost încă adoptată o legislație specifică privind tehnologia „blockchain” și/sau 
monedele virtuale. Cu toate acestea, domeniul respectiv este parțial reglementat de legislația 
care guvernează: (1) detectarea și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului și (2) 
impozitarea aplicată de administrația financiară a Republicii Slovenia (FURS). 

Drept consecință a numeroaselor riscuri care rezidă în tranzacțiile cu monede virtuale, acest 
aspect este reglementat de Legea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului 
(Legea nr. 68/2016), care a transpus în legislația slovenă prevederile Directivei (UE) 2015/849. 

Impozitarea veniturilor provenite din monede virtuale depinde de circumstanțele unui caz 
individual. Astfel, este necesar să se determine în primul caz cine primește venitul și ce fel de 

                                                           
94 Disponibile numai în limba slovacă: Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 

MF / 10386 / 2018-721 k postupu daňinovania virtuálnych mien. 
95 Tradus inițial ca „minarea de monede virtuale”, reprezintă o operațiune IT specifică, pe baza tehnologiei 

de tip blockchain, care implică rezolvarea unui calcul matematic, prin care se generează noi monede digitale pe piața 
virtuală (online). Procesul de „minare” este cu atât mai profitabil cu cât puterea de calcul este mai mare și consumul 
de energie electrică este mai scăzut. Operatorul IT, (denumit informal „minerul”), care investește într-un 
echipament eficient, primește o remunerare în monede virtuale, în raport cu efortul depus. 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/Zavis_cinnost/2018/2018.03.28_Usm_virt_meny.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/Zavis_cinnost/2018/2018.03.28_Usm_virt_meny.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/Zavis_cinnost/2018/2018.03.28_Usm_virt_meny.pdf


Aspecte de actualitate privind reglementarea tehnologiei registrelor distribuite și a monedelor 

virtuale în legislația statelor membre ale Uniunii Europene        

 

41 
 

venit este acesta (de exemplu venituri din crearea de monede virtuale, din cumpărarea și 
vânzarea monedelor virtuale sau din plata altor venituri în monede virtuale). 

Câștigurile de capital realizate de o persoană fizică din vânzarea monedelor virtuale nu sunt 
supuse impozitării. Taxa aplicabilă comisioanelor percepute de operatorii tehnologiei blockchain 
pentru schimbul (conversia) monedelor virtuale în monede recunoscute oficial (dolari SUA, euro, 
lire sterline, yeni etc.) este scutită de TVA. Același lucru este valabil și pentru TVA-ul aplicabil 
deținerii și utilizării portofelelor digitale. 

24. Spania 

În prezent, nu există legislație în vigoare care să abordeze criptomonedele (criptomonedas).  

La 7 februarie 2018, plenul Senatului spaniol a adoptat o moțiune prin care a cerut 
Guvernului să promoveze o reglementare a criptomonedelor în vederea garantării securității 
juridice și evitării fraudelor96. Viitorul cadru de reglementare ar trebui să aibă în vedere 
următoarele premise:  

- caracterul speculativ al criptomonedelor, ce face dificilă utilizarea lor ca mijloace de 
plată, ceea ce constituie una dintre funcțiile de bază ale banilor; absența oricărui tip de 
reglementare sau supraveghere, ceea ce impune promovarea difuzării de avertismente 
cu privire la riscurile pe care le antrenează emiterea și utilizarea criptomonedelor; 

- studierea aspectelor în legătură cu prevenirea spălării banilor, ceea ce reclamă 
impunerea pentru prestatorii de servicii de schimb de monede virtuale cu monede 
fiduciare și prestatorii de servicii de custodie de chei (portofele virtuale) a unor obligații 
de identificare a clienților; 

- studierea aspectelor fiscale ale utilizării criptomonedelor pentru evitarea oricărui tip de 
evaziune; 

- sprijinirea grupurilor de lucru create de Comisia Națională pentru Valori Mobiliare și de 
Banca Spaniei ori a celor care pot fi create de instituțiile europene pentru studierea 
implicațiilor utilizării criptomonedelor; 

- până la adoptarea unei reglementări globale, avertizarea utilizatorilor de componente 
speculative, cu privire la fraudele și riscurile „bulelor” de criptomonede, precum și cu 
privire la necesitatea prudenței în utilizarea lor. 

La 19 octombrie 2018, guvernul spaniol a anunțat un anteproiect de lege privind mijloacele 
de prevenire și luptă împotriva fraudelor fiscale97, menit să consolideze lupta împotriva 
evaziunii fiscale și economiei subterane. Printre măsurile preconizate, anteproiectul de lege 
stabilește noi obligații de furnizare de informații (către autoritățile fiscale) privind deținerea de 
monede virtuale și operațiuni cu ele, situate în Spania și în străinătate, dacă afectează 
contribuabilii spanioli, inclusiv în privința identificării titularilor sau beneficiarilor.  

                                                           
96 Mociones ante el Pleno del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a 

valorar la regulación de las criptomonedas para garantizar la seguridad jurídica y evitar fraudes. (662/000094), la 
adresa: http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_201_1588.PDF.  

97 A se vedea „Presentado el anteproyecto de Ley contra el Fraude Fiscal para combatir las nuevas formas 
de evasión”, la adresa: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/191018-
enlacefraude.aspx.  

http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_201_1588.PDF
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/191018-enlacefraude.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/191018-enlacefraude.aspx
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La 8 februarie 2018, Comisia Națională pentru Valori Mobiliare și Banca Spaniei au emis un 
comunicat comun cu privire la criptomonede și la ofertele inițiale de criptomonede98, în care au 
avertizat publicul asupra riscurilor în legătură cu acelea.  

25. Suedia 

În Suedia nu a fost încă adoptată o legislație specifică aplicabilă tehnologiei „blockchain” și 
monedelor virtuale. 

Emiterea de monede virtuale nu este supusă reglementării, iar emitenții nu se află sub 
supravegherea financiară a Riksbank (banca centrală a Suediei și autoritatea de reglelementare 
responsabilă de sistemului bancar suedez). Potrivit reprezentanților Riksbank, monedele virtuale 
nu ar trebui considerate drept „monedă de schimb” propriu-zisă, ci, mai degrabă, o formă de 
activ financiar. Prin urmare, monedele virtuale, probabil, nu vor fi reglementate în același mod 
ca monedele recunoscute în mod oficial, respectiv moneda oficială a statului: coroana suedeză. 

În martie 2018, banca centrală suedeză a anunțat că „monedele de tip bitcoin nu sunt bani”. 
Se explică faptul că monedele virtuale nu sunt considerate ca valute recunoscute oficial sau 
monede fiduciare. 

În ceea ce privește tehnologia „blockchain”, dezbaterea actuală în Suedia se concentrează 
asupra interpretării reglementărilor aplicabile privind diferitele utilizări ale acestei tehnologii. 

În prezent, banca centrală Riksbank are în vedere lansarea unei monede electronice, însă 
proiectul se află încă în faza de evaluare. Dar această monedă electronică va fi dezvoltată pe baza 
monedei oficiale suedeze - coroana suedeză (krona) - și va purta denumirea „e-krona”. 

Din punct de vedere fiscal, autoritatea fiscală suedeză (Skatterättsnämnden) a decis că 
modalitatea în care se desfășoară comerțul cu monede virtuale trebuie reglementată cât mai 
cuprinzător posibil. Deocamdată, monedele virtuale de tipul „bitcoin” nu sunt supuse regimului 
TVA sau altei categorii de impozitare. 

26. Țările de Jos 

Într-o scrisoare din 8 martie 2018 adresată Camerei Reprezentanților, ministrul finanțelor a 
oferit o evaluare inițială privind evoluțiile criptomonedelor99, arătând că acelea constituie un 
fenomen nou, în privința căruia cadrul în vigoare în domeniul supravegherii și reglementării este 
inadecvat. Dată fiind natura transnațională a pieței, s-ar impune o abordare europeană și 
internațională. Principalele riscuri identificate au vizat instrumentele derivate în criptomonede. 
Principiile intervenției legislative ar urma să fie: 

- abordarea în mod proporțional a lacunelor în privința protecției consumatorilor și 
investitorilor; 

- garantarea integrității sistemului financiar; 

                                                           
98 Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre “criptomonedas” y “ofertas iniciales de 

criptomonedas” (ICOs), la adresa: https://www.cnmv.es/loultimo/NOTACONJUNTAriptoES%20final.pdf.  
99 Letter of 8 March 2018 from Minister of Finance Wopke Hoekstra to the House of Representatives 

providing an initial assessment of developments in cryptocurrencies, la adresa: 
https://www.government.nl/documents/parliamentary-documents/2018/03/08/letter-from-minister-of-finance-
providing-an-initial-assessment-of-developments-in-cryptocurrencies.  

https://www.cnmv.es/loultimo/NOTACONJUNTAriptoES%20final.pdf
https://www.government.nl/documents/parliamentary-documents/2018/03/08/letter-from-minister-of-finance-providing-an-initial-assessment-of-developments-in-cryptocurrencies
https://www.government.nl/documents/parliamentary-documents/2018/03/08/letter-from-minister-of-finance-providing-an-initial-assessment-of-developments-in-cryptocurrencies
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- păstrarea tehnologiei inovatoare subiacentă criptomonedelor, precum utilizarea 
criptografiei și tehnologiei registrelor distribuite (distributed ledger technology (DLT)); 

- caracterul transnațional al criptomonedelor impune o abordare internațională, normele 
naționale fiind dificil de pus în practică ori pot fi pur și simplu eludate100. 

În temeiul legislației în vigoare, profesioniștii care furnizează sau schimbă criptomonede nu 
sunt obligați să informeze Unitatea olandeză de informații financiare (FIU-Nederland) cu privire 
la tranzacții suspecte, acele persoane nefiind vizate de legea privind prevenirea spălării banilor. 
De asemenea, respectiva unitate nu dispunea de posibilitatea de a identifica tranzacții suspecte 
în legătură cu oferte inițiale de monede (ICO), întrucât acelea se pot plăti cu criptomonede, care 
nu sunt supuse unor schimburi în monedă fiduciară101. 

Banca Națională102 (De Nederlandsche Bank, „DNB”) nu califică bitcoin sau alte 
criptoinstrumente drept monedă, caracterul speculativ al investițiilor în acestea constituind o 
sursă de îngrijorare. Ea a atras atenția asupra riscurilor pe care le presupun aceste instrumente 
și „ofertele inițiale de monedă” („ICOs”) și absența supravegherii sau a unei scheme de garantare 
a depozitelor, vizate fiind în particular riscurile în legătură cu spălarea banilor și finanțarea 
criminalității, în cazul schimbului criptoinstrumentelor în euro sau alte monede ori invers. DNB 
monitorizează orice operațiune în criptoinstrumente la instituțiile pe care le supraveghează și 
poate dispune măsurile ce trebuie luate în cadrul supravegherii, intern și transfrontalier. Pe de 
altă parte, tehnologia blockchain subiacentă bitcoin este interesantă și are potențial, iar acesta 
constituie motivul pentru care DNB investește pentru a înțelege tehnologia, derulând propriile 
experimente103. Sunt angajate discuții cu actori de pe piață cu privire la posibilele utilizări în 
domeniu ale acelor inovații. 

27. Ungaria 

Nu există o legislație specifică și detaliată care să reglementeze tehnologia „blockchain” și 
monedele virtuale, dar ca stat membru al UE, Ungaria adoptă toate reglementările potențiale și 
recomandările Uniunii referitoare la acest subiect. 

La 20 decembrie 2016, Banca Națională a Ungariei a avertizat consumatorii maghiari că 
utilizarea monedelor virtuale prezintă multe riscuri, deoarece funcționează într-un sistem virtual 
nereglementat juridic și că nu există norme corespunzătoare privind răspunderea, garantarea și 
compensarea care ar proteja interesele consumatorilor în caz de abuz. 

În calitate de autoritate națională de reglementare, Banca Națională a Ungariei a mai lansat 
și o platformă de sprijin (denumită Innovation Hub) pentru companiile de tip Fintech și 

                                                           
100 În această din urmă direcție, ministrul s-a referit la lucrările GAFI, G20 și la cea care ulterior a devenit A 

cincea directivă privind spălarea banilor / Directiva (UE) 2018/843 din 30 mai 2018. 
101 Position paper FIU-Nederland op cryptocurrencies en ICO, ianuarie 2018, la adresa: 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=94ee6b6b-efc5-4bbf-a51c-
5fd654ebe534&title=Position%20paper%20FIU-
Nederland%20t.b.v.%20hoorzitting%2Frondetafelgesprek%20Cryptocurrencies%2FICO%27s%20d.d.%2024%20jan
uari%202018.pdf.  

102 Position Paper by De Nederlandsche Bank. Roundtable Cryptocurrencies/ICO's, d.d. 24 januari 2018, la 
adresa: https://www.dnb.nl/en/binaries/TR17025%20Position%20paper%20Cryptocurrencies_tcm47-371493.pdf.  

103 Experimentul este denumit „DNBCoin”; cf. Ron Berndsen De Nederlandsche Bank, If Blockchain is the 
answer, what is the question?, Speech at the Dutch Blockchain Conference, 20 iunie 2016; 
https://www.dnb.nl/binaries/Speech%20Ron%20Berndsen_tcm46-342846.pdf. 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=94ee6b6b-efc5-4bbf-a51c-5fd654ebe534&title=Position%20paper%20FIU-Nederland%20t.b.v.%20hoorzitting%2Frondetafelgesprek%20Cryptocurrencies%2FICO%27s%20d.d.%2024%20januari%202018.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=94ee6b6b-efc5-4bbf-a51c-5fd654ebe534&title=Position%20paper%20FIU-Nederland%20t.b.v.%20hoorzitting%2Frondetafelgesprek%20Cryptocurrencies%2FICO%27s%20d.d.%2024%20januari%202018.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=94ee6b6b-efc5-4bbf-a51c-5fd654ebe534&title=Position%20paper%20FIU-Nederland%20t.b.v.%20hoorzitting%2Frondetafelgesprek%20Cryptocurrencies%2FICO%27s%20d.d.%2024%20januari%202018.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=94ee6b6b-efc5-4bbf-a51c-5fd654ebe534&title=Position%20paper%20FIU-Nederland%20t.b.v.%20hoorzitting%2Frondetafelgesprek%20Cryptocurrencies%2FICO%27s%20d.d.%2024%20januari%202018.pdf
https://www.dnb.nl/en/binaries/TR17025%20Position%20paper%20Cryptocurrencies_tcm47-371493.pdf
https://www.dnb.nl/binaries/Speech%20Ron%20Berndsen_tcm46-342846.pdf
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tehnologiile similare, oferind îndrumări și asistență de reglementare și oferind, de asemenea, 
informații privind cerințele de reglementare. 

28. România 

Banca Națională a României (BNR) a precizat constant în ultimii ani că nu are atribuții în 
supravegherea schemelor de monedă virtuală și a monedelor virtuale, însă, pentru a avertiza 
populația cu privire la riscurile potențiale aferente utilizării unor astfel de monede, BNR a emis, 
la data de 11 martie 2015, un comunicat în care a subliniat că „moneda virtuală nu este monedă 
națională și nici valută, iar acceptarea acesteia la plată nu este obligatorie din punct de vedere 
legal”. 

BNR arată că la nivel european nu au fost desemnate autorități care să reglementeze și să 
supravegheze schemele de monede virtuale, dar au fost emise avertizări publice cu privire la 
riscurile asociate utilizării acestor monede virtuale. BNR a mai precizat că la nivel european se 
intenționează reglementarea monedelor virtuale din perspectiva spălării banilor și finanțării 
terorismului, prin amendarea Directivei Parlamentului European și a Consiliului (UE) 2015/849 
privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțări 
terorismului. 

BNR a indicat faptul că la nivel european și național nu există o statistică oficială cu privire la 
emiterea și utilizarea monedelor virtuale. 

BNR își menține opiniile comunicate anterior și continuă să atenționeze utilizatorii de 
monedă virtuală asupra riscurilor la care se expun. Monedele virtuale prezintă o volatilitate 
foarte ridicată și un grad redus de securitate, în comparație cu monedele emise de băncile 
centrale și cu monedele electronice reglementate. Astfel, monedele virtuale nu sunt potrivite 
pentru a fi utilizate ca modalitate de plată ci, mai degrabă, ca mijloc de investire sau speculație. 

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a precizat recent că, în ceea ce privește cazul specific al 
operațiunilor privind moneda virtuală bitcoin, din punct de vedere al regimului TVA, trebuie 
avută în vedere Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în cauza C-264/14, 
Hedqvist, în care CJUE s-a pronunțat cu privire la aplicarea scutirii de TVA prevăzute la art. 135 
alin. (1) lit. (e) din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA, transpusă în legislația 
națională la art. 292 alin. (2) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Astfel, prestările de servicii care constau în schimbul de monede tradiționale cu unități ale 
monedei virtuale „bitcoin” și invers, efectuate contra plății unei sume care corespunde marjei 
constituite de diferența între prețul de cumpărare al monedelor și prețul de vânzare al acestora, 
reprezintă operațiuni scutite de TVA, în sensul acestei dispoziții. 

La 19 decembrie 2018, plenul Camerei Deputaților, în calitate de cameră decizională, a 
adoptat un Proiect de lege pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 privind modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare104.105 

                                                           
104 Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte 

normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare: 
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17085.  

105 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 30 martie 2018. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17085
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17085
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17085
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La art. 116 alin. (2), după lit. b), a fost introdusă o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins: „c) 
câștigului din transferul de monedă virtuală în cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. 
m), determinat ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv 
costurile directe aferente tranzacției. Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează 
cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei.” 

Legea a fost trimisă la Președintele României pentru promulgare. 

 

 


