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Curs: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 3: „Cine plătește taxe și impozite în prezent?” 
Descrierea clipului 

 

 

Imagine 
reprezentativă 

 
 

Titlu Cine plătește taxe și impozite în prezent? 

Scurtă 
descriere 

Activitatea urmărește să îi ajute pe elevi să înțeleagă cine are responsabilitatea de 
a plăti taxe și impozite în prezent și care sunt principalele categorii de contribuabili. 

Detalii Scop: 

Elevii at trebui să înțeleagă cine are responsabilitatea de a plăti taxe și impozite în 
prezent și care sunt principalele categorii de contribuabili. 

Obiective: 

Să identificăm necesitatea de a plăti taxe și impozite și impactul lor asupra 
bunăstării comunității.  

Să identificăm principalele 2 categorii de contribuabili. 

Să explicăm beneficiile și responsabilitățile pe care o persoană le are din copilărie 
până la maturitate, atunci când vine vorba de taxe și impozite. 

Să dezbatem ce tipuri de taxe și impozite ar trebui să plătească fiecare categorie 
pentru activitățile desfășurate.  

Materiale: 

Microclipul „Cine plătește taxe și impozite în prezent?” 

Tablă interactivă (sau doar proiector LCD) 
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Vocabular: 

taxe și impozite, contribuabil, comunitate, venit, contribuții sociale 

Cum se 
utilizează 
această lecție 

Pașii activității: 

Redați partea introductivă a clipului. Opriți temporar clipul și asigurați-vă că elevii 
au înțeles acțiunea. 

Redați secțiunea „Categorii de contribuabili.” Opriți temporar clipul și discutați 
dacă elevii știu ce înseamnă „trezorerie de stat” și dacă au înțeles de ce contribuția 
superplătitorului de taxe și impozite a fost benefică pentru comunitate. Examinați 
principalele categorii de contribuabili: persoanele fizice și companiile. 

Identificați beneficiile din evoluția prezentată și întrebați-i pe copii care este 
momentul din viață când cred că cineva ar trebui să plătească taxe și impozite. 

Redați secțiunea „Repartizarea adecvată a taxelor și impozitelor”. Opriți temporar 
clipul și concentrați-vă pe prezentarea legăturii între taxele și impozitele plătite de 
persoanele fizice și cele plătite de companii – din exemplele prezentate – și felul în 
care se influențează reciproc. 

Redați secțiunea „Cum contribuie copiii la taxe și impozite?” și subliniați că, deși 
aceștia nu plătesc încă taxe și impozite, o parte din banii pe care îi cheltuie pe 
simplele obiecte pe care și le doresc se duc către taxe și impozite. 

Încheiere: 

Puteți organiza o discuție cu elevii în baza conceptelor prezentate în microclip. 
Printre temele abordate se pot număra următoarele: 

Identificați câteva persoane fizice și întreprinderi din comunitatea voastră care 
plătesc taxe și impozite. 

Faceți o listă cu toate lucrurile pe care familia voastră le-a cumpărat în ultima 
săptămână. Credeți că ați contribuit în vreun fel la bugetul de stat? 

Intervievați membrii familiei voastre și întrebați-i cum contribuie în beneficiul 
comunității. 

Puteți folosi jocul educațional furnizat în această secțiune și ca temă pentru acasă, 
pentru a consolida conceptele prezentate în lecție. 

Categorie Microînvățare 

Grup-țintă 
principal 

Elevi între 9 și 12 ani 

Subiecte 
școlare conexe 

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