VIES 3

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

μέχρι

Για την περίοδο από
Mήνας / Έτος

/

Α/Α

5

Αριθμός Εγγραφής ΦΠΑ:CY

1

Συνολικός
αριθμός
εγγραφών

2

Συνολική αξία
ενδοκοινοτικών
παραδόσεων

3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

6

7
ΧΩΡΑ

ΠΡΟΘ.

8

4

Συνολική αξία
ενδοκοινοτικών
παροχών

ΑΞΙΑ ΣΕ €

9
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΠΑ

Συνολική αξία
τριγωνικών
συναλλαγών

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

10
ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

11
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ
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12 ΔΗΛΩΣΗ: Δηλώνω ότι τα στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο αυτό είναι πλήρη και αληθή.
Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος:
Ιδιότητα υπογράφοντος:

Αυτοτελώς εργαζόμενος / Συνέταιρος / Διευθυντής / Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (διαγράψτε ό,τι δεν εφαρμόζεται)

Υπογραφή:

Ημερομηνία:

Όνομα προσώπου για επικοινωνία:

Τηλέφωνο:

Το έντυπο αυτό να υποβληθεί στον Έφορο Φορολογίας, 1471 Λευκωσία
Τηλ.: 22308113 / 22308117 / 22308118, Φαξ: 22308145

Οδηγίες συμπλήρωσης Διορθωτικού Πίνακα (VIES 3)
Ο Διορθωτικός Πίνακας χρησιμοποιείται από το εγγεγραμμένο πρόσωπο όταν εντοπίσει λάθος σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα που έχει ήδη
υποβληθεί. Κάθε Διορθωτικόs Πίνακας αφορά σε μία και μόνο μηνιαία περίοδο.
Το εγγεγραμμένο πρόσωπο θα πρέπει να καταγράψει στο Διορθωτικό Πίνακα τα στοιχεία του (όνομα, διεύθυνση και αριθμό εγγραφής ΦΠΑ)
καθώς και την περίοδο στην οποία αφορά ο Πίνακας.
Για τη διόρθωση λαθών στις πληροφορίες τις οποίες καταχώρησε το εγγεγραμμένο πρόσωπο, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
-

Αν το λάθος αφορά σε πρόθεμα χώρας ή / και αριθμό εγγραφής Φ.Π.Α. του αγοραστή (στήλες 7 και 8), το εγγεγραμμένο πρόσωπο θα
καταχωρήσει σε μια γραμμή του Διορθωτικού Πίνακα το λανθασμένο πρόθεμα χώρας ή / και αριθμό εγγραφής Φ.Π.Α., όπως δηλώθηκε
στον ήδη υποβληθέντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και θα αφήσει κενές τις στήλες των αξιών (στήλες 9 μέχρι 11). Στη συνέχεια θα
αναγράψει στην επόμενη γραμμή του Διορθωτικού Πίνακα το ορθό πρόθεμα χώρας ή / και αριθμό εγγραφής Φ.Π.Α. του αγοραστή και θα
αναγράψει το ποσό αξίας στις στήλες 9 μέχρι 11 όπως καταχωρήθηκε στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα που είχε υποβληθεί.

-

Όταν διαπιστώνεται λάθος στα ποσά αξίας (στήλες 9 μέχρι 11) ο πωλητής θα πρέπει να αναγράψει όλα τα άλλα στοιχεία σε μια γραμμή
του Διορθωτικού Πίνακα όπως είχαν καταχωρηθεί στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα που είχε υποβληθεί και ολόκληρο το ορθό ποσό
αξίας, όχι τη διαφορά.

-

Τα στοιχεία του Διορθωτικού Πίνακα αντικαθιστούν τα στοιχεία του αρχικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. Για παράδειγμα, αν σε μία
γραμμή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα είχαν καταχωρηθεί ποσά στις στήλες 9 μέχρι 11 και εκ των υστέρων διαπιστώνεται ότι το ποσό σε
μία ή δύο στήλες ήταν λανθασμένο, τότε στο Διορθωτικό Πίνακα θα πρέπει να καταχωρηθεί το ορθό ποσό στη στήλη ή στις στήλες
όπου υπήρχε λάθος και να επαναληφθεί το ποσό όπως είχε καταχωρηθεί στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα στη στήλη ή στις στήλες όπου
δεν υπήρχε λάθος.

Διορθωτικός Πίνακας θα πρέπει να υποβληθεί και στην περίπτωση που το εγγεγραμμένο πρόσωπο παρέλειψε να συμπεριλάβει στον
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα κάποιου μήνα όλες τις λεπτομέρειες συγκεκριμένης ενδοκοινοτικής παράδοσης ή/και παροχής.
Το Τμήμα Φορολογίας διεξάγει ελέγχους για την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα. Όταν κατά τους
ελέγχους εντοπίζονται ανακρίβειες και λάθη για τα οποία δεν έχει υποβληθεί εγκαίρως Διορθωτικός Πίνακας, ο Έφορος Φορολογίας επιβάλλει
χρηματικές επιβαρύνσεις.

