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Стаття 150. Порядок урахування від'ємного значення об'єкта
оподаткування в результатах наступних податкових періодів
150.1. Якщо
результатом розрахунку об'єкта оподаткування
платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року
є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає
включенню до витрат першого календарного кварталу наступного
податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками
півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням
зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат
таких податкових періодів наростаючим підсумком
до
повного
погашення такого від'ємного значення.
Від'ємне значення
як
результат
розрахунку
об'єкта
оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягає
патентуванню, не враховується для цілей частини першої цього
пункту та відшкодовується за рахунок доходів,
отриманих
у
майбутніх податкових періодах від такої діяльності.
150.2. Орган державної податкової служби не може відмовити у
прийнятті податкової декларації, яка містить від'ємне значення як
результат розрахунку об'єкта оподаткування, з причин наявності
такого від'ємного значення.
150.3. У разі якщо від'ємне значення як результат розрахунку
об'єкта оподаткування декларується платником податку протягом
чотирьох послідовних
податкових
періодів,
орган
державної
податкової
служби
має право провести позапланову перевірку
правильності визначення об'єкта оподаткування. В інших випадках
наявність значення такого від'ємного значення не є достатньою
підставою для проведення такої позапланової перевірки.

153.8

Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
153.8. Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами,
деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.
Для цілей цього підпункту під терміном "доходи" слід розуміти
суму коштів або вартість майна, отриману (нараховану) платником
податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних
паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних
прав, а також вартість будь-яких матеріальних цінностей
чи
нематеріальних активів, які передаються платнику податку в зв'язку з
таким продажем, обміном або відчуженням. До складу доходів
включається також сума будь-якої заборгованості платника податку,
яка погашається у зв'язку з таким
продажем,
обміном
або
відчуженням.
Під терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість
майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю (у тому
числі емітенту, крім придбання під час первинного розміщення)
цінних паперів, деривативів або інших,
ніж
цінні
папери,
корпоративних прав, як компенсація їх вартості. До складу витрат
включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка
виникає у зв'язку з таким придбанням.

Платник податку
веде
відокремлений
облік
фінансових
результатів операцій з цінними паперами і деривативами в розрізі
окремих видів цінних паперів, деривативів та інших, ніж цінні
папери, корпоративних прав. При цьому облік операцій з акціями
ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.
Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з
окремих видів цінних паперів, деривативів, та інших, ніж цінні
папери,
корпоративних
прав, понесені (нараховані) платником
податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу
(відчуження) цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні
папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного
періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення
фінансових результатів
від
операцій
з
цінними
паперами,
деривативами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами
цього ж виду наступних звітних періодів у порядку, визначеному
статтею 150 цього розділу.
Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу кожного з
окремих видів цінних паперів, деривативів та інших, ніж цінні
папери,
корпоративних
прав
отримані (нараховані) платником
податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником
податку внаслідок придбання цінних паперів, деривативів або інших,
ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого
звітного періоду (з урахуванням від'ємного фінансового результату
від операцій з цінними паперами, деривативами або іншими, ніж
цінні
папери,
корпоративними правами цього ж виду минулих
періодів), прибуток включається до складу доходів такого платника
податку за результатами такого звітного періоду.
Усі інші витрати та доходи платника податку, крім витрат та
доходів за операціями з цінними паперами, деривативами та іншими,
ніж
цінні
папери,
корпоративними правами, визначеними цим
підпунктом, враховуються у визначенні об'єкта оподаткування такого
платника податку на загальних умовах, встановлених цим Кодексом.
153.9

153.9. Норми
пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу не
поширюються на операції, що здійснюються платником податку емітентом
з розміщення корпоративних прав або інших цінних
паперів, а також з їх зворотного викупу або погашення таким
платником податку - емітентом.
Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу поширюються також
на визначення балансових збитків
або
прибутків,
отриманих
платником податку від операцій із корпоративними правами, що
виражені в інших, ніж цінні папери, формах.
Операції з конвертації цінних паперів
оподаткуванню
не
підлягають.

