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Πολιτική ΠολιτισμόςΗ χ ώ 
της Θράκης

απώλεια επισκεπτών, με την κατάργηση 
της καρναβαλικής παρέλασης που ξεπερ-
νά τις 100.000. Του ζητήσαμε να μας πει 
αν ο δήμος Ξάνθης έχει κάποια εναλλακτι-
κή πρόταση προκειμένου να μην είναι με-
γάλη η απώλεια της επισκεψιμότητας στην 
πόλη μας. Παράλληλες εκδηλώσεις, κάτι 
αντίστοιχο τηρώντας βέβαια όσο το δυνατόν 
περισσότερο τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορού-
με να φέρουμε κόσμο γιατί βλέπω ότι 
τα πράγματα δεν είναι και τόσα καλά. 
Έτσι και αλλιώς είχαμε αύξηση της επι-
σκεψιμότητας το τελευταίο τριήμερο 
που ήταν η καρναβαλική παρέλαση. 
Γνωρίζεται όλοι ότι το καρναβάλι της 
Ξάνθης ήταν Βαλκανικό, είχαμε κόσμο 
από την Τουρκία, την Βουλγαρία και 
την Ρουμανία. Εμείς θα κάνουμε ότι 
μπορέσουμε για τους Ξανθιώτες. Ήδη 
μας ρωτάνε οι άνθρωποι αν θα γίνει 
η παρέλαση, αλλά δεν μπορεί να γίνει 
η παρέλαση πανελλαδικά. Μιλάμε με 
όλες τις πόλεις, όπως Πάτρα, Ρέθυμνο, 
Μοσχάτο και αυτοί είναι πάρα πολύ 
προβληματισμένοι αλλά δεν μπορού-
με να κάνουμε πολλά πράγματα λόγω 
της πανδημίας. Ακόμη και για κάποιες 
εκδηλώσεις που θέλουμε να κάνουμε 

είμαστε επιφυλακτικοί γιατί δεν γνω-
ρίζουμε πώς θα πάνε τα πράγματα.

Ακολούθως ο πρόεδρος του Κέντρου Πο-
λιτισμού του δήμου της Ξάνθης εξέφρα-
σε την λύπη του καθώς και του δημάρχου 
αλλά και σύσσωμης της αντιπολίτευσης 
γιατί οι επαγγελματίες δεν θα έχουν την δυ-
νατότητα να δουλέψουν λόγω της μείωσης 
των επισκεπτών, τονίζοντας ότι είναι η τρί-
τη χρονιά που θα έχουν μεγάλη χασούρα. 

«Δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, τα εστι-
ατόρια, τα καφέ, τα βενζινάδικα αλλά 
ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι που 
φτειάχνουν τις στολές θα δεχτούν με-
γάλο πλήγμα και φυσικά η γενικότε-
ρη οικονομική εικόνα της πόλης θα 
καταγράψει ακόμη ένα αρνητικό ρε-
κόρ αλλά … η κατάσταση είναι αυτή 
και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι».

ΗΧΩ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ: Πρόεδρε, αν όλα αυτά 
με το καλό τελειώσουν, εκτιμώ ότι είναι 
μία μπόρα που θα περάσει ελπίζω και εύ-
χομαι να έρθουμε σε «νορμάλ» συνθήκες. 
Πιστεύεις ότι ο δήμος της Ξάνθης, το Κέ-
ντρο Πολιτισμού Πρωτίστως, θα μπορέσει με 
κάποιον τρόπο, να αποζημιώσει τους επαγ-
γελματίες της Ξάνθης στο μέλλων; Με λίγα 

λόγια ο δήμος Ξάνθης και το Κέντρο Πο-
λιτισμού προμηθεύονται υλικά, δέχονται 
επισκέπτες, μεθαύριο θα είναι το συνέδριο 
των Γενικών Γραμματέων, θα μπορέσει ο 
δήμος να «αποζημιώσει» κάπως τους Ξαν-
θιώτες επαγγελματίες; Θα ενισχύσει έμμε-
σα τους Ξανθιώτες επαγγελματίες, με λίγα 
λόγια τα χρήματα των δημοτών, ακόμη 
ακόμη και των ίδιων των επαγγελματιών, 
δημοτών αυτής της πόλης, θα επιστρέψουν 
έστω και έμμεσα στους επαγγελματίες της 
Ξάνθης όπου κακά τα ψέματα είναι η τρί-
τη χρονιά που τα βγάζουν δύσκολα πέρα;

ΗΛΙΑΣ ΑΣΚΑΡΙΔΗΣ: Θέτεται το όλο θέμα 
πολύ σωστά γιατί και εγώ ήμουν επαγ-
γελματίας και είμαι ακόμα, και πρέπει 
να πω ότι αυτό το ζήτημα που μου έχετε 
θέσει είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα μιλή-
σω για μένα προσωπικά ως πρόεδρος του 
Κέντρου Πολιτισμού, ότι δαπάνες και αν 
κάνω, επιλέγω Ξανθιώτικες επιχειρήσεις 
για οτιδήποτε μπορεί να βρεθεί στην Ξάν-
θη και μόνον ότι δεν υπάρχει στην Ξάν-
θη το παίρνουμε από αλλού. Εγώ θα μι-
λήσω προσωπικά, πρέπει να στηρίξουμε 
τους επαγγελματίες της Ξάνθης στην πρά-
ξη. Η αγορά, το γνωρίζουμε όλοι ότι βο-
γκάει πολύπλευρα και προσπαθούμε και 
εμείς με τον τρόπο μας να την στηρίξουμε.

Οδηγός για φορολογικό διαζύγιο - Μυστικά και παγίδες

Μυστικά και παγίδες κρύβει 
το «φορολογικό διαζύγιο» για 
τα ζευγάρια. Οι έγγαμοι που 
αποφασίζουν να χωρίσουν οι 
δρόμοι τους για τα «μάτια» 
της Εφορίας θα πρέπει να το 
δηλώσουν στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι 
και τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι η κίνηση αυτή μπορεί 
να τους «μπλέξει σε περιπέτει-
ες» με την Εφορία. Οι χωριστές 
δηλώσεις κρύβουν φορολογι-
κές παγίδες για τα εισοδήματα 
που απέκτησαν το 2021 και 
θα τα εμφανίσουν στη φετι-
νή τους φορολογική δήλωση.

Οι σύζυγοι πριν επιλέξουν 
να ακολουθήσουν χωριστούς 
δρόμους για την Εφορία θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Τεκμήρια: Στις χωριστές δηλώ-
σεις συζύγων δεν υφίσταται η 
έννοια του οικογενειακού εισο-
δήματος για την κάλυψη των 
τεκμηρίων καθενός εκ των συ-
ζύγων, καθώς τα τεκμήρια δι-
αβίωσης και απόκτησης βαρύ-

νουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. 
Επίσης, δεν υπάρχει η δυνα-
τότητα κάλυψης τεκμηρίων με 
ανάλωση κεφαλαίου, από τα 
εισοδήματα του άλλου συζύγου. 
Δηλαδή ο ένας σύζυγος, που δεν 
καλύπτει τις τεκμαρτές δαπά-
νες, δεν μπορεί να επικαλεστεί 
τα εισοδήματα των προηγου-
μένων οικονομικών που είχαν 
ως «φορολογικό ζευγάρι». Στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει 
ο/η σύζυγος να καλύπτει μό-
νος του τα τεκμήρια διαφορετι-
κά θα πληρώνει επιπλέον φόρο.
Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Στα 
ζευγάρια που υποβάλουν κοινές 
φορολογικές δηλώσεις, αν κά-
ποιος σύζυγος έχει περίσσευμα 
ηλεκτρονικών αποδείξεων, το 
ποσό μεταφέρεται στον άλλο σύ-
ζυγο εφόσον έχει έλλειμμα και 
αποφεύγεται έτσι η επιβολή του 
προστίμου ύψους 22% επί της 
διαφοράς των αποδείξεων που 
λείπουν. Ομως, στις χωριστές 
φορολογικές δηλώσεις δεν υπάρ-
χει δυνατότητα μεταφοράς υπο-
λειπόμενου ποσού αποδείξεων 
από τον ένα σύζυγο στον άλλο.
Προστατευόμενα τέκνα: Τα 

παιδιά που  προέρχονται από 
κοινό γάμο καθώς και τα ανα-
γνωρισμένα τέκνα, δηλώνονται 
ως εξαρτώμενα μέλη και από 
τους δύο συζύγους. Στην πε-
ρίπτωση, όμως, που το ανήλι-
κο τέκνο έχει εισόδημα, αυτό 
προστίθεται στα εισοδήματα 
του γονέα που έχει το μεγα-
λύτερο εισόδημα και δηλώνε-
ται μόνο από αυτόν τον γονέα.
Επιδόματα: Η χορήγηση επι-
δομάτων δεν επηρεάζεται στις 
χωριστές δηλώσεις συζύγων. 
Αυτό σημαίνει ότι για τη χο-
ρήγηση επιδομάτων όπως για 
παράδειγμα επίδομα ενοικίου, 
λαμβάνεται υπόψη το συνολι-
κό οικογενειακό εισόδημα όπως 
δηλώνεται από τους δυο συζύ-
γους στις ξεχωριστές δηλώσεις.
Κατοικία: Ο κάθε σύζυγος συ-
μπληρώνει το ποσοστό ιδιο-
κτησίας του σε περίπτωση ιδι-
όκτητης κατοικίας, το ποσοστό 
του ως μισθωτής σε περίπτωση 
μισθωμένης κατοικίας και το 
ποσοστό της δωρεάν παραχώ-
ρησης, αντίστοιχα. Ο σύζυγος 
που δεν διαθέτει καθόλου πο-
σοστό συνιδιοκτησίας ή χρή-
σης, συμπληρώνει στον πίνακα 
6 την ένδειξη «συνοίκηση με 
σύζυγο». Ο άλλος σύζυγος δεν 
συμπληρώνει καμία ένδειξη.
Προσωπικά φορολογικά δεδο-
μένα: Ο κάθε σύζυγος διαχει-
ρίζεται και τηρεί τα προσωπικά 
του φορολογικά δεδομένα όταν 
έχει λόγους να κρατά τη μυστι-
κότητα για το ύψος των εισοδη-
μάτων, των καταθέσεων ή άλλων 
περιουσιακών του στοιχείων.
Αίτημα για χωριστή δήλωση: 

Οσοι επιθυμούν να υποβάλουν χωριστή δήλωση ακόμα 
και αν έκαναν κάτι τέτοιο το 2021 θα πρέπει να υποβά-
λουν ξανά αίτηση. Οποιοσδήποτε από τους δύο συζύγους ή 
και οι δύο μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους 
για χωριστή δήλωση αλλά η επιλογή δεν μπορεί να ανα-
κληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας στις 28 Φεβρουαρίου.
Φορολογική ενημερότητα: Οπως και στην κοινή δήλωση 
έτσι και στη χωριστή δήλωση, δεν μπλοκάρεται η έκδο-
ση φορολογικής ενημερότητας του ενός συζύγου όταν 
ο άλλος σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την 
Εφορία.
Κοινή δήλωση: Σε περίπτωση που κανείς από τους συζύ-
γους δεν γνωστοποιήσει την επιλογή υποβολής χωριστής 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να υποβλη-
θεί στην Εφορία κοινή δήλωση.
Ξεχωριστή δήλωση: Η υποβολή ξεχωριστής 
φορολογικής δήλωσης είναι υποχρεωτική στις 
παρακάτω περιπτώσεις:
Εχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον 
χρόνο υποβολής της δήλωσης.
Εχει δηλωθεί διάσταση.
Ο ένας από τους δύο συζύγους βρίσκεται σε κα-
τάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικα-
στική συμπαράσταση.
Υφίσταται λύση γάμου που έχει προέλθει από 
θάνατο.


