Το Bitcoin γίνεται νόμισμα της ΕΕ
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Οφρενήρης ρυθμός ανόδου της αξίας του Bitcoin οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει το
πλαίσιο εντός του οποίου θα χαρακτηριστεί επισήμως ως νόμισμα και οι κάτοχοί του θα
φορολογούνται κανονικά. Σε αυτή την αποκάλυψη, η οποία αλλάζει πολλά στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα, προχώρησε ο πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, αντιστράτηγος
Μανώλης Σφακιανάκης.
Η-επίσημη πλέον- εμπλοκή των κρυπτονομισμάτων στα συναλλακτικά ήθη δημιουργεί νέα πεδία
εντός της ΕΕ και ο έμπειρος αξιωματικός, είπε πως σε 20 μέρες θα παρουσιαστεί το νομοθετικό
πλαίσιο μέσω του οποίου το περίφημο bitcoin θα αποτελεί νόμισμα και θα χρησιμοποιείται
επισήμως πλέον στις συναλλαγές.
Οαξιωματικός προσπάθησε πρόσφατα να εξηγήσει τη λειτουργία του bitcoin λέγοντας πως είναι
ένας αλγόριθμος επιβράβευσης που ακόμα δεν θεωρείται νόμισμα: "Το bitcoin φτιάχτηκε
από έναν Ιάπωνα το 2008 (αγνώστων στοιχείων) και η αρχική αξία του ήταν 0,001 δολάρια. Η
πρώτη εμπορική συναλλαγή ήταν η αγορά μιας πίτσας αντί 10.000 bitcoin. Σήμερα η άξια του
αγγίζει τα 12.500 δολάρια το ένα. Σε 20 μέρες η ΕΕ θα δημοσιοποιήσει το πλαίσιο στο οποίο το
bitcoin θα είναι νόμισμα. Οι κάτοχοί του θα ονομαστικοποιηθούν και θα φορολογούνται".
Στη δίκη του Mr Bitcoin
Ηαποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ως δικαστικού πραγματογνώμονα στη
συζήτηση στον Άρειο Πάγο για την έκδοση ή όχι στις ΗΠΑ, του αποκαλούμενου βασιλιά του
bitcoin, Ρώσου Αλεξάντερ Βίνικ. Ο Βίνικ συνελήφθη τον περασμένο Ιούλιο και από τους
Aμερικανούς πράκτορες που κατέθεσαν εναντίον του θεωρείται "εγκέφαλος", ενός τεράστιου
διαδικτυακού "πλυντηρίου" που έχει στηθεί στις ΗΠΑ για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
μαφιόζικων οργανώσεων, από όλο τον κόσμο και με τζίρο 6 δισεκατομμυρίων ευρώ! Οι
συναλλαγές σε εικονικά νομίσματα είναι δημόσιες, αλλά οι κάτοχοι των νομισμάτων και οι
αποδέκτες των συναλλαγών δεν είναι. Οι συναλλαγές είναι σε μεγάλο βαθμό μη ανιχνεύσιμες και
παρέχουν στους καταναλωτές εικονικών νομισμάτων υψηλό βαθμό ανωνυμίας.
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