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Φορολογικά κίνητρα για εκπαίδευση και κατάρτιση: 
μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα; 

 

To Cedefop και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Παιδείας και 
Πολιτισμού και Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) 
πραγματοποιούν στις 22 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες συνέδριο σχετικά με 
τα φορολογικά κίνητρα για την εκπαίδευση και κατάρτιση.   

 
Στόχος του συνεδρίου είναι να γίνει καλύτερα κατανοητός ο ρόλος των φορολογικών 
κινήτρων στην προώθηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και να προταθούν στους 
διαμορφωτές πολιτικής τρόποι σχεδιασμού των φορολογικών πολιτικών έτσι ώστε να 
λαμβάνεται υπόψιν αυτός ο στόχος.  

Η πρόσφατη μελέτη του Cedefop,  'Η χρήση των φορολογικών κινήτρων για τη 
στήριξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε έξι κράτη μέλη (The use of  tax 
incentives to support education and training in six selected Member States - (Γερμανία, 
Γαλλία, Ιρλανδία, Αυστρία, Κάτω Χώρες και Φινλανδία) καταδεικνύει ότι υπάρχουν 
πολλοί τρόποι με τους οποίους τα φορολογικά κίνητρα θα μπορούσαν να καλύψουν 
μεγαλύτερη μερίδα των επενδύσεων στην εκπαίδευση και κατάρτιση, από ό,τι συμβαίνει 
σήμερα. Αλλά για να γίνει αυτό, τα κίνητρα πρέπει να είναι  σαφή, εύκολα στη χρήση και 
στοχοθετημένα, και να προσφέρουν σημαντικό οικονομικό όφελος. 

Σχολιάζοντας το ζήτημα, ο κ. Γιαν Φίγκελ,  αρμόδιο μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισμού και νεολαίας, επεσήμανε: 
«Επενδύοντας στην εκπαίδευση και κατάρτιση επενδύουμε στο μέλλον μας: ένα μέλλον 
που το χαρακτηρίζει η ευμάρεια, με παραγωγικό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό, βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό είναι ζωτικής σημασίας να 
ενθαρρύνουμε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση, 
μεταξύ άλλων μέσω της παροχής φορολογικών κινήτρων».  

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου,    

• Θα ανακοινωθούν και θα τεθούν προς συζήτηση τα αποτελέσματα της μελέτης του 
Cedefop. Η εν λόγω μελέτη καταγράφει τις διάφορες μορφές φορολογίας – 
προσωπική, επιχειρηματική, και φόρος προστιθέμενης αξίας – και ποια είναι τα 
κίνητρα που εφαρμόζονται σήμερα, όπως π.χ. εξαιρέσεις, απαλλαγές, πιστώσεις και 
παρατάσεις, και αναλύει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες καθενός από αυτά.  

•  θα παρουσιαστούν ευρωπαϊκά και διεθνή παραδείγματα καλής πρακτικής όσον 
αφορά την φορολογική αντιμετώπιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης  



  

• θα συζητηθούν τα αποτελέσματα ερευνών για το πώς τα φορολογικά συστήματα 
επιδρούν στις αποφάσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, και γενικότερα στο 
πώς μπορούν να ενθαρρύνουν τη διά βίου μάθηση.  

Στο συνέδριο συμμετέχουν εμπειρογνώμονες σε δημοσιονομικά και εκπαιδευτικά θέματα 
από κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς 
και από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.  

 

Ιστοσελίδα συνεδρίου:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_conferences/tax_incentives/ 

 

Πλήρης δημοσίευση (στα αγγλικά):  

Using tax incentives to promote education and training 

http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.a
sp?pub_id=536  

 
 
Επικοινωνία:  

Υπεύθυνος έργου: 
Peter Szovics, tel. +30 2310 490097, E-mail: peter.szovics@cedefop.europa.eu 

Γραφείο Τύπου: 
Ιωάννα Νέζη, τηλ. +30 2310 490186, E-mail: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu 

Προϊστάμενος του τμήματος επικοινωνίας και πληροφοριών:  
Γκερντ-Οσκαρ Μπάουζεβαϊν, τηλ.+30 2310 490288, E-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 

### 

Σχετικά με το Cedefop  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ένας 
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, στηρίζει τη 
χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
www.cedefop.europa.eu 
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