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Góc nhìn về pháp luật Việt Nam 

đối với tiền ảo và tài sản ảo.

Hà Công Anh Bảo



In most cases you only need to go back to the basic
legal principles (to which you are accustomed in the
offline world) and apply them to new medium.

Mark Alllen

Quote of the day



Bạn sẽ trả bao nhiêu tiền cho bức tranh này?
Nó được làm từ nguyên vật liệu gì?

Ai là chủ nhân của nó?



Tài sản Vs. Tài sản ảo Vs. Tiền ảo Vs. NFT

Tài sản

Tiền Vật

Giấy tờ có
giá

Quyền tài
sản



Phân biệt

• Tiền ảo (virtual currency): có nghĩa là một đại diện kỹ thuật số về giá trị không
được phát hành hoặc bảo đảm bởi ngân hàng trung ương hoặc cơ quan công
quyền, không nhất thiết phải gắn với một loại tiền tệ được thành lập hợp pháp và
không có tư cách pháp lý của tiền tệ hoặc tiền, nhưng được các thể nhân hoặc
pháp nhân chấp nhận như một phương tiện trao đổi và có thể được chuyển giao,
lưu trữ và giao dịch điện tử.

• Tiền điện tử (e-money): Tiền điện tử theo nghĩa rộng được định nghĩa là sự lưu
trữ điện tử của một giá trị tiền tệ trên một thiết bị kĩ thuật mà có thể được sử
dụng một cách rộng rãi để thanh toán cho một thể nhân mà không phải là nhà
phát hành, trong đó không nhất thiết cần tới sự tham gia trực tiếp của các tài
khoản ngân hàng trong giao dịch… (NH EC)

• Tài sản ảo: Tiếp cận theo nghĩa hẹp, tài sản ảo là các đối tượng ảo trong thế giới
ảo, còn theo nghĩa rộng thì tài sản ảo được hiểu là những tài nguyên trên mạng
máy tính được xác định giá trị bằng tiền và có thể chuyển giao trong các giao
dịch dân sự.



Phân biệt

•NFT:(non-fungible tokens) là tên viết tắt của mã
tài sản không thể thay thế, là một dạng tài sản kỹ
thuật số, đại diện cho các đối tượng trong thế giới
thực

• Ví điện tử: là loại dịch vụ trung gian thanh toán
hợp pháp

• Tiền xu của Tiki: tên gọi của “phiếu mua hàng điện
tử” hoặc “phương thức khuyến mãi”



Pháp luật Việt Nam về tiền ảo

Tiền ảo
BLDS

Luật GDĐT

Luật CNTT

Luật Các TCTD

Pháp lệnh Ngoại hối

Luật đầu tư

Luật doanh nghiệp

Luật thương mại

Các sắc thuế

Luật phòng chống
rửa tiền



Pháp luật Việt Nam về tiền ảo

• Bộ luật dân sự 2015

- Có phải tài sản không?

- Vậy giá trị pháp lý liên quan đến các giao dịch này

• Luật Giao dịch điện tử 2005 và Luật CNTT 2006

- Có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này không?

• Luật các tổ chức tín dụng 2010

- Có phải tiền hay phương tiện thanh toán không?

• Các sắc thuế: thuộc đối tượng bị đánh thuế
không?



Pháp luật Việt Nam về tiền ảo

• Luật rửa tiền: rửa tiền được hiểu là hành vi của tổ chức, cá
nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm
tội mà có.

• Luật Thương mại: Kinh doanh tiền ảo có thuộc ngành nghề
cấm kinh doanh theo Luật thương mại không?

• Luật đầu tư: Hoạt động kinh doanh tiền ảo có thuộc lĩnh
vực đầu tư bị cấm không?

• Luật doanh nghiệp 2020: kinh doanh tiền ảo có thuộc ngành
nghề bị cấm không?



Một số đề xuất cho Việt Nam

• Có cần khái niệm cụ thể về tiền ảo, tài sản ảo?

• Có nên xem tiền ảo, tài sản ảo là một loại tài sản?

• Có nên xem tiền ảo là tiền hay phương tiện thanh
toán?

• Có nên cho phép thành lập và kiểm soát giao dịch
tiền ảo, tài sản ảo?



Một số đề xuất cho Việt Nam

• Chú trọng vào qui định phòng chống rửa tiền và
khủng bố.

• Cung cấp giấy phép hoặc đăng ký của người cung
cấp dịch vụ tài sản ảo

• Kiểm soát lĩnh vực này như kiểm soát TCTD

• Người cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải: thực hiện
các biện pháp phòng ngừa về an toàn tài chính
như các TCTD đó là thẩm định khách hàng; lưu giữ
và báo cáo những giao dịch đáng ngờ;

• Lấy; giữ và truyền thông tin một cách an toàn về
người khởi tạo và người thụ hưởng khi giao dịch.


