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Konsensus Ry:n lausunto kryptovaluuttojen käsittelystä rahankeräyslainsäädännöstä.

Sivu 63
"Valmistelussa on noussut esiin, että virtuaalivaluutan, josta käytetään myös nimitystä kryptovaluutta, käyttö on
yleistynyt viime vuosina hyväntekeväisyyskeräysten yhteydessä erityisesti ulkomailla. Finanssivalvonnan marraskuussa
2017 antaman tiedotteen mukaan tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja käytetään
ensisijaisesti spekulatiivisina sijoituskohteina ja niiden käyttö maksamiseen on toissijaista."

Termi "Virtuaalivaluutta" on harhaanjohtava, sillä virtuaalivaluutoiksi voidaan myös luokitella esimerkiksi yksimomaan
videopeleissä käytettävät valuutat sekä palkintoina annettavat, sähköiset "plussapisteet". Lisäksi olisi suositeltavaa ottaa
käyttöön määritelmä "kryptohyödykkeet" (vrt. crypto asset), joita olisivat erilaiset käyttelyrahakkeet. Näiden
pääasiallinen tarkoitus ei ole toimia valuuttana, vaan niitä käytetään esimerkiksi erilaisten ominaisuuksien
ja kapasiteettien avaamiseen eri palveluissa. Käytännön erimerkkinä voisi toimia bonus- tai jäsenkortti.

Kryptovaluutoilla maksaminen on ollut toistaiseksi vähäistä. Teknologian kehittyessä myös käyttö maksuvälineenä tulee
lisääntymään.

Sivu 64
"Virtuaalivaluuttakeräysten voitaisiin katsoa jäävän rahankeräyksen määritelmän ja näin ollen myös lain
soveltamisalan ulkopuolelle, jos lain sanamuotoa tulkittaisiin suppeasti rahan määritelmän suhteen."

Suositeltava lähestymistapa olisi ottaa kryptovaluutat rahankeräyksen määritelmän ja lain soveltamisalaan mukaan,
ottaen huomioon, että kryptovaluuttoja tullaan käyttämään maksamiseen enenevissä määrin.

Sivu 64
"Vaikka Poliisihallitus on käytännössä tulkinnut rahankeräyslakia siten, että lain säännösten on katsottu soveltuvan
virtuaalivaluuttakeräyksiin, on nykyinen tilanne epäselvä sen suhteen, mahdollistaako rahankeräyslain sanamuoto
puuttumisen virtuaalivaluutan keräämiseksi käynnistettyihin keräyskampanjoihin."

Käytäntö ei voi poiketa lain kirjaimesta. Yhteneväinen tulkinta tulee saada aikaiseksi käyttäen edellisessä kohdassa
esitettyä vastinetta.

Sivu 120
"Pykälän 10 kohdassa määriteltäisiin virtuaalivaluuttoihin liittyvä lompakkopalvelu. Lompakkopalvelulla tarkoitettaisiin
palveluntarjoajaa, joka tarjoaa säilytyspalveluja virtuaalivaluuttojen käyttöä varten tarvittaville tunnisteille. Määritelmä
olisi uusi. Määritelmä vastaisi 4. rahanpesudirektiivin muutosesitykseen sisältyvää lompakkopalvelun määritelmää."

Määritelmä lompakkopalvelulle: Palvelu, jossa pörssi tai muu kolmas osapuoli hallinnoi käyttäjän yksityisiä
kryptovaluutta-avaimia ja antaa käyttäjälle pääsyn niihin salasanan ja käyttäjätunnuksen perusteella.
Määritelmä kryptovaluuttalompakolle: Krytpovaluuttalompakossa käyttäjä säilyttää yksityisavaimiaan itse ja on niistä
myös yksin vastuussa.

"Tämän vuoksi virtuaalivaluuttaa pidetään tuloverolain soveltamistilanteissa luonteeltaan muuna, erikseen
määrittelemättömänä ja sen käyttäjien välisenä sopimuksena. Voimassa oleva rahankeräyslaki ei sisällä säännöksiä
virtuaalivaluutasta ja tästä syystä rahankeräyslain säännösten soveltuminen virtuaalivaluuttakeräyksiin on
tulkinnanvaraista."

Rahankeräyslakiin tulee kirjata määritelmä kryptovaluutoista. Valtiokonttori käsittelee kryptovaluuttoja omaisuuseränä.

Sivu 208



"Jos rahankeräyksen järjestäjä on vastaanottanut virtuaalivaluuttaa osana rahankeräystä, on rahankeräyksen
järjestäjän vaihdettava vastaanotettu virtuaalivaluutta rahankeräyksen järjestäjän käyttämästä digitaalisesta
lompakkopalvelusta rahankeräystilille ennen vuosi-ilmoituksen, lopputilityksen, pienkeräystilityksen tai
vaalikeräystilityksen tekemistä."

Esitetään kryptovaluuttojen kirjaamista vuosi-ilmoitukseen ilman vaatimusta FIAT-valuutaksi muuntamista.
Ilmoitukseen kirjattava arvo voi olla missä tahansa valuutassa kirjaushetkellä.
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