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Kriptovalūta

 ir vienādranga apmaksas 
sistēma un kriptonauda, balstīta 
uz atvērtā pirmkoda protokolu, 

kas izmanto publisku 
transakciju žurnālu (blokķēdi).

nav oficiāla valūta, kuru kā likumīgu 
maksāšanas līdzekli emitē un garantē 
valstu centrālās bankas. Kriptovalūtas 
emisiju un izmantošanu neregulē un 

neuzrauga un kriptovalūta juridiski nav 
piesaistīta nevienas valsts oficiālai valūtai.  

Tāpēc kriptovalūtai nav likumīga 
maksāšanas līdzekļa statusa nevienā no 

Eiropas Savienības jurisdikcijām.

Virtuālā valūta [Bitcoin] ir līgumisks, nevis 
likumīgs maksāšanas līdzeklis. 



  

Mērķis

jaunas tehnoloģijas un jauni izaicinājumi



  

Kā ir patiesībā?



  

Kā ir patiesībā?



  

Regulējums

ar 2019.gada 1.jūliju virtuālo valūtu 
pakalpojumu sniedzēji ir NILLTFN likuma 
subjekti un to uzraudzību veiks Valsts 
ieņēmumu dienests



  

Regulējums



  

DEF CON 26 - NSA



  

Norēķini



  

Norēķini



  

Norēķini



  

Norēķini



  

Norēķini

● Summa
● Saņēmēja banka
● Konta numurs
● Vārds, uzvārds / Nosaukums
● Personas kods / reģ. Numurs

● Korespondent-bankas dati
● SWIFT kods

Starp-banku komisijas maksa Latvijā:
0.15 – 0.35 EUR

bitcoin:3KA7vaQgFa9aX7hAWwDCgnGj6Lwes6YRQK?amount=1

Bitcoin tīkla komisija: ~0.05 EUR
Litecoin tīkla komisija: ~0.00008 EUR



  

Kā izmantot?

●Vienota globāla norēķinu sistēma internetā
●Mikromaksājumi (spēles, multimedija, īslaicīgi 
pakalpojumi)
●Tiešie starptautiskie norēķini
●Viedie darījumi (līgumi)
●ICO – līdzekļu piesaiste
●Ziedojumi



  

Rīki

●BTCPay Server
●bitcoind (Bitcoin Core)
●bitcoinj
●Knots
●Bitcore (Insight) / btc.chaintools.io
●Electrum
●c-lightning / LND
●Openchain
●multichain



  

Blokķēdes?..

●Digitālās zīmes (tokeni)
●Atvērto datu reģistri (finanšu, juridiskie, sociālie)
●Izkliedētās datubāzes ar augstu integritātes 
līmeni



  

Blokķēdes?..



  

Problēmas?

●Vide nav gatava vidusmēra lietotājam
●Tīkla caurlaidība
●Jauns un neierasts konceptuālais modelis
●Neparedzētas ievainojamības un kļūdas



  

Risinājumi

btcd



  

Problēmas?

●Vienota regulējuma trūkums
●Finanšu un valsts institūciju skepse
●Sabiedrības informētība



  

Anonīms?

<meta>

 ISP



  

Anonīms?

OXT.me



  

Anonīms?

Blockpath.com



  

Anonīms?

Blockpath.com



  

Jautājumi?

???
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