Закон України «Про податок на додану вартість» (вилучення).
3.2. Не є об'єктом оподаткування операції з:
3.2.1. випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення,
викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами
підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів
України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи
інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю,
деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах;
обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні
папери, формах, на інші цінні папери; розрахунково-клірингової, реєстраторської та
депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління
активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління),
відповідно до закону.
Норми цього підпункту не застосовуються до операцій з продажу бланків дорожніх,
банківських та особистих чеків, цінних паперів, розрахункових та платіжних документів,
пластикових (розрахункових) карток;
(підпункт 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 15.07.99 р. N 977-XIV,
від 29.11.2001 р. N 2831-III,
у редакції Закону
України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
3.2.2. передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду), крім
передачі у фінансовий лізинг;
повернення майна із схову (відповідального зберігання) його власнику, а також майна,
попередньо переданого в лізинг (оренду) лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого у
фінансовий лізинг;
нарахування та сплати процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у
межах договору фінансового лізингу в сумі, що не перевищує подвійну облікову ставку
Національного банку України, встановлену на день нарахування таких процентів (комісій)
за відповідний проміжок часу, розраховану від вартості об'єкта лізингу, наданого у межах
такого договору фінансового лізингу; по об'єкту фінансового лізингу, оціненого в
іноземній валюті, сплата процентів, з метою оподаткування визначається у гривнях по
курсу валют, визначеного Національним банком України на момент сплати;
передачі майна у заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору) та/або у забезпечення іншої
дійсної вимоги кредитора, повернення такого майна із застави (іпотеки) його власнику
після закінчення дії відповідного договору, якщо місце такої передачі (повернення)
знаходиться на митній території України;
грошових виплат основної суми консолідованої іпотечної заборгованості та процентів,
нарахованих на неї, об'єднання та/або купівлі (продажу) консолідованої іпотечної
заборгованості, заміною однієї частки консолідованої іпотечної заборгованості на іншу,
або поверненням (зворотним викупом) такої консолідованої іпотечної заборгованості
відповідно до закону резидентом або на його користь;

(підпункт 3.2.2 пункту 3.2 статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 16.01.2003 р. N 469-IV,
у редакції Закону України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

