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Τουρκικό θεσμικό πλαίσιο για τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων 

 

Το τουρκικό Υπουργείο Οικονομικών ολοκλήρωσε το νομοσχέδιο περί λειτουργίας της αγοράς 
κρυπτονομισμάτων. Πρόκειται για το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των παρόχων 
υπηρεσιών στα κρυπτονομίσματα, το οποίο εν συνεχεία αναμένεται να εξειδικευθεί  περαιτέρω 
με νέα νομοθετήματα, ενώ εξετάζεται και σχετική νομοθεσία περί φορολόγησης των ψηφιακών 
περιουσιακών στοιχείων.  

Το εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο πολύ σύντομα θα κατατεθεί προς ψήφιση στην 
Εθνοσυνέλευση, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ποινή φυλάκισης 3-5 ετών σε φυσικά πρόσωπα που 
λειτουργούν πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, εάν δεν έχουν εξασφαλίσει πρώτα την απαραίτητη 
άδεια λειτουργίας. Αντίστοιχα, σε όσους χρησιμοποιούν για τις συναλλαγές τους (αγορά-
πώληση- μεταφορά κρυπτονομισμάτων) μη-εγκεκριμένους οργανισμούς προβλέπονται πρόστιμα 
άνω των 20.000 ΤΛ (περίπου €1,300). Αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία των συναλλαγών 
σε ψηφιακό νόμισμα ορίζεται η τουρκική Ρυθμιστική Αρχή Κεφαλαιαγοράς (Capital Markets 
Board – SPK), η οποία θα παρέχει επίσης τις άδειες λειτουργίας σε πλατφόρμες 
κρυπτονομισμάτων. Οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων όσων κατοικούν στην Τουρκία θα 
επιτρέπονται πλέον μόνο μέσω των εγκεκριμένων από την SPK οργανισμών/παρόχων. 

Σύμφωνα με το συντονιστή του εγχειρήματος, τον Αντιπρόεδρο του κόμματος AKP, κ. Mustafa 
Elitas, είχαν προηγηθεί του νομοσχεδίου συναντήσεις στελεχών των Υπουργείων Οικονομικών, 
Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, της Ρυθμιστικής και Εποπτικής Αρχής Τραπεζών (BDDK), της 
Κεντρικής Τράπεζας (TCMB) και του Συμβουλίου Έρευνας Οικονομικού Εγκλήματος (MASAK) με 
εκπροσώπους του κλάδου των υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων και ακαδημαϊκούς με αντίστοιχη 
εξειδίκευση, οι οποίοι σημειωτέον συμφώνησαν, ομόφωνα ως φαίνεται, στη φορολόγηση των 
κρυπτονομισμάτων. Επίσης, φαίνεται πως η τουρκική πλευρά εξέτασε τα παραδείγματα χωρών 
όπως το Ην. Βασίλειο, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ που έχουν ολοκληρώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για 
τις κρυπτο-συναλλαγές. Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Elitas είναι η εξασφάλιση διαφάνειας, 
ασφάλειας και δυνατότητας ελέγχου αυτών των συναλλαγών, διαψεύδοντας, επίσης, φήμες περί 
επιβολής φόρου ύψους 40%.  

Η τουρκική αγορά κρυπτονομισμάτων συγκαταλέγεται στις πέντε σημαντικότερες παγκοσμίως, 
με σχεδόν 5 εκατομμύρια λογαριασμούς σε σχετικές πλατφόρμες. Ιδιαίτερα το τελευταίο 
διάστημα, μετά τις απώλειες της τουρκικής λίρας, οι συναλλαγές σε κρυπτονόμισμα ενισχύθηκαν 
περαιτέρω. Εκτιμάται ότι, τέλη Δεκεμβρίου, οι ημερήσιες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων στην 
Τουρκία ανήλθαν σε περίπου 1 εκατομμύριο, όπως είχε συμβεί και το Μάρτιο όταν ο Τούρκος 
Πρόεδρος αντικατέστησε τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Υπολογίζεται ότι η αξία των 
ημερήσιων συναλλαγών στην πιο δημοφιλή πλατφόρμα στην Τουρκία (Binance) ανέρχεται σε 
περίπου $320 εκατ. δολ., ενώ συνολικά οι πάροχοι στην Τουρκία ξεπερνούν τους τριάντα. Τα 
δημοφιλέστερα κρυπτονομίσματα στην τουρκική αγορά είναι το bitcoin και το tether.  

Ταυτόχρονα με την αύξηση των κρυπτο-συναλλαγών στην Τουρκία, αυξήθηκαν και τα 
περιστατικά εξαπάτησης επενδυτών από παρόχους υπηρεσιών κρύπτο. Υπενθυμίζεται η 
κατάρρευση των πλατφόρμων Thodex και Vebitcoin τον περασμένο Απρίλιο, προκαλώντας 
σημαντικές ζημίες σε εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές στην Τουρκία. Εν συνεχεία,  η Κεντρική 
Τράπεζα απαγόρευσε τις πληρωμές με κρυπτονομίσματα (30.4.2021), ενώ το τουρκικό 
Συμβούλιο Οικονομικού Εγκλήματος (MASAK) το Μάιο δημοσίευσε οδηγό για τη λειτουργία των 
παρόχων, σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να επαληθεύουν την ταυτότητα των συνδρομητών 
και να αναφέρουν ύποπτες και υψηλού όγκου συναλλαγές, διαφορετικά η MASAK δύναται να 
τους επιβάλει πρόστιμα ή ακόμη και να ασκηθεί δίωξη έναντι των ιδιοκτητών τους. 
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