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Curs: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Lecții pentru adolescenți 
T02: „Stai liniștit! Cu toții plătim taxe și impozite.” 
Descrierea lecției 

 

 

Imagine 
reprezentativă 

 
Titlu Stai liniștit! Cu toții plătim taxe și impozite. 

Scurtă 
descriere 

Această lecție este un material autonom de învățare online. Ea este structurată în 
4 mari secțiuni:  

Secțiunea 1 – De ce trebuie adolescenții să plătească taxe și impozite? 

Secțiunea 2 – Primul loc de muncă 

Secțiunea 3 – Calcularea venitului după impozitare 

Secțiunea 4 – Scutirea de taxe și impozite vs. evaziunea fiscală  

Detalii Scop: 
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Studenții au o discuție interesantă despre primul loc de muncă, responsabilități, 
evaziunea fiscală și impozitare care, de fapt, ne pot ajuta să ne bucurăm mai mult 
de câștiguri. 

 

Obiective: 

Această lecție se poate dovedi o resursă foarte utilă pe care profesorii o pot 
recomanda în vederea pregătirii pentru un curs despre etică. Elevilor li se poate 
oferi o listă cu conceptele pe care trebuie să le urmărească pe tot parcursul 
lecției, precum: 

• Ce este venitul înainte de impozitare? 

• Ce este venitul după de impozitare?  

• Când se poate angaja un adolescent? 

• Au adolescenții responsabilități fiscale? 

• De ce trebuie contribuabilii să completeze declarația fiscală 
anuală? 

• Ce este scutirea fiscală? 

 

Materiale: 
Cursul „Stai liniștit! Cu toții plătim taxe și impozite.” 
Tablă interactivă (sau doar proiector LCD) 
 
Vocabular: 

taxe și impozite, impozitare, contribuabili, responsabilități fiscale, declarație 
fiscală, scutire fiscală 

Cum se 
utilizează 
această lecție 

Pașii activității: 

Lecția poate fi utilizată și ca activitate de consolidare, o temă pentru acasă dată 
după predarea despre taxe și impozite la clasă. Elevilor li se poate cere să rezolve 
testele și să comenteze despre câteva dintre scenariile prezentate în cadrul lecției, 
corespunzătoare discuțiilor și conceptelor predate la clasă. Exemple de sarcini: 

• Clarificați condițiile în care adolescenții pot obține locuri de muncă și 
explicați ce fel de locuri de muncă ar fi acelea.  

• Explicați-le adolescenților că au responsabilități fiscale atunci când se 
angajează.  

• Clarificați situațiile în care se poate aplica impozitarea pe venit în cazul 
angajaților adolescenți.  

• Pregătiți-i pe adolescenți în ceea ce privește așteptările de la primul lor 
loc de muncă.  

• Instruiți-i pe adolescenți cum să-și calculeze venitul după impozitare. 

• Explicați-le adolescenților care este diferența între scutire fiscală și 



3 

evaziune fiscală și motivați-i să aleagă calea corectă.  

 

Încheiere: 

Profesorii pot utiliza fie întreaga lecție, fie doar anumite secțiuni ale 
acesteia, după cum consideră potrivit. Timpul mediu estimat de prezență la 
întreaga lecție este de 30 de minute. 

Categorie Lecție de e-learning pentru adolescenți 

Grup-țintă 
principal 

Elevi între 13 și 17 ani 

Subiecte 
școlare conexe 

Economie, etică, engleză ca a doua limbă, științe umane 
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