NSP/2014/023

Virtualne valute

Anja Rijavec Uršej
Banka Slovenije

Vsebina

•

Kaj so virtualne valute

•

(Ne)reguliranost virtualnih valut kot sredstva plačevanja

•

Tveganja, povezana z virtualnimi valutami

2

Kaj so virtualne valute?

•

Ni enotne definicije: vsaka institucija (ECB, EBA, Tracfin, FBI, …) jih za potrebe svojih
dokumentov drugače opiše.

•

Definicija iz mnenja EBA o virtualnih valutah, julij 2014:
“Virtualne valute so digitalni zapis vrednosti, izdan s strani fizične ali pravne osebe, ki ni
centralna banka ali javna institucija, uporabljen kot sredstvo za menjavo, ki se lahko
elektronsko prenese, hrani ali izmenjuje in, ki ni nujno vezan na tradicionalne (fiat) valute”.
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Različnost virtualnih valut

•

Raznolikost in hitre spremembe/inovacije otežujejo kategorizacijo.

•

ECB razvrstitev v poročilu Virtual Currency Schemes, oktober 2012 :
- zaprte sheme (npr. World of Warcraft Gold);
- sheme z enosmernim tokom (npr. Nintendo Points);
- odprte sheme (npr. Bitcoin in vse kripto valute – 537 na dan 6. 12. 2014).

•

Javnosti najbolj znana virtualna valuta je Bitcoin
- decentralizirano izdajanje in potrjevanje posameznih transakcij (s t.i. “mining”postopkom
oz. rudarjenjem);
- mogoča je visoka stopnja anonimnosti.
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(Ne)reguliranost virtualnih valut kot plačilnega sredstva

•

Niso elektronski denar: ni vezi s fiat valutami in drugačna denominacija.

•

Niso denarna sredstva po ZPlaSS in zato niso predmet plačilnih transakcij
opravljanje plačilnih storitev.

•

Niso tuja gotovina, ki je predmet menjalniških poslov.

•

Uporaba virtualnih valut kot plačilnih sredstev v Sloveniji ni prepovedana
•

ne gre za

Posamezni subjekti se lahko odločijo, da za plačilo sprejemajo tudi druga sredstva
plačila, ki niso regulirana.
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Tveganja pri shemah virtualnih valut
• Nihanje vrednosti bitcoinov

• Izguba enot virtualnih valut zaradi
insolventnosti deležnikov shem

Vir: https://si.bitstamp.net/

• Št. dnevnih transakcij z bitcoini v zadnjem letu

Vir: www.coinometrics.com

• Tveganje za uporabo virtualnih valut za
pranje denarja
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Interakcija s ponudniki plačilnih storitev

•

Banke in drugi ponudniki plačilnih storitev se lahko z virtualnimi valutami srečajo v primerih:
- ko je deležnik shem virtualnih valut (npr. platforma za menjavo) komitent in
- ko so njihovi uporabniki plačilnih storitev udeleženi v plačilnih transakcijah, povezanih z
virtualnimi valutami (npr. pl. transakcije za nakup ali prodajo virtualnih valut).

•

EBA je v mnenju julija 2014 pozvala pristojne nadzorne organe, naj odvračajo kreditne in
plačilne institucije ter družbe za izdajo elektronskega denarja od trgovanja z virtualnimi
valutami za svoj račun.

7

