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Curs: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 4: „Cine colectează taxele și impozitele și de ce?” 
Descrierea clipului 

 

 

Imagine 
reprezentativ
ă 

 
Titlu Cine colectează taxele și impozitele și de ce? 

Scurtă 
descriere 

Acest clip prezintă rolul autorităților fiscale din fiecare stat membru și modul în care 
veniturile din taxe și impozite sunt convertite în investiții și servicii publice 
neprețuite pe plan local și național, asigurând îmbunătățirea nivelului de trai al 
tuturor. 

Sistemul de colectare a taxelor și impozitelor este prezentat utilizând o analogie 
ușor de înțeles cu felul în care albinele adună și partajează resursele în stupul lor. 
Sunt prezentate bugetele locale și naționale, împreună cu modalități de alimentare 
a acestora cu fonduri și felul în care aceste fonduri se îngrijesc, în cele din urmă, de 
contribuabili.  

Detalii Scop: 

Elevii ar trebui să înțeleagă rolul autorităților fiscale din fiecare stat membru și 
modul în care veniturile din taxe și impozite sunt convertite în investiții și servicii 
publice neprețuite pe plan local și național, asigurând îmbunătățirea nivelului de 
trai al tuturor. 

 

Obiective: 
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Aceasta este o lecție autonomă de învățare online. Ea este structurată după cum 
urmează:  

o Prezentarea sistemului general de impozitare 

o Taxele și impozitele locale și bugetul local: exemple și utilizare generală 
a fondurilor din taxe și impozite locale 

o Bugetul național: rolul și tipurile de investiții sprijinite prin bugetul 
național 

o Concluzie 

Profesorii pot utiliza fie întreaga lecție, fie doar anumite secțiuni ale acesteia. 
Timpul estimat de prezență la întreaga lecție și activitățile complementare propuse 
este de 30 de minute. 

Materiale: 

Microclipul „Cine colectează taxele și impozitele și de ce?” 

Tablă interactivă (sau doar proiector LCD) 

 Vocabular: 

taxe și impozite, sistem de impozitare, taxe și impozite locale, buget local, buget 
național, servicii publice, investiții 

Cum se 
utilizează 
această lecție 

Pașii activității: 

Introducere 

Adresați elevilor un set de întrebări menite să „spargă gheața”: 

- Atunci când părinții voștri plătesc taxe și impozite, unde se duc banii? 

- Ține cineva socoteala taxelor și impozitelor plătite de fiecare contribuabil? 
Cine anume? 

- Dacă toți banii plătiți de contribuabili sunt totalizați, cine hotărăște cum se 
va utiliza această sumă? 

- Ce anume se plătește din banii din taxe și impozite? 

Sistemul general de impozitare 

- Momentul în care contribuabilul din clip își plătește impozitul este un prilej 
de a discuta rolul autorităților fiscale 

- Studiați analogia cu stupul de albine 

o Rugați elevii să dea exemple de situații din viața lor de zi cu zi atunci 
când sunt puse în comun resurse pentru a avea grijă de întreaga 
familie sau de un grup mai mare în general 

Bugetul local 

- Rugați elevii să reflecteze la răspunsuri la întrebarea lui 2QT: „Dar de ce au 
nevoie orașele și satele de propriile lor economii?” Nu este suficient să aibă 
un buget național? 
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o Discutați situația din orașul/satul vostru 

o Discutați regimul fiscal din propria voastră țară sau regiune 

o Dați exemple pentru a explica descentralizarea („Cine ar trebui să 
decidă ce jucărie primiți de ziua voastră? Ar trebui voi sau 
directorul școlii?”) 

o Trageți concluzii despre importanța bugetului local și despre plata 
taxelor și impozitelor locale pentru a alimenta bugetul local 

Bugetul național 

- Discutați nevoia de a avea un buget național în baza întrebării lui 2QT: 
„Dacă toate orașele și satele au propriile lor bugete și se ocupă de nevoile 
lor din aceste bugete, de ce avem nevoie și de un buget național?! 

o Dați exemple de investiții publice de amploare din zona voastră 
(autostrăzi, baraje, aeroporturi etc.) 

o Discutați beneficiile obținute de pe urma lor și de ce este important 
ca serviciile și infrastructura să aducă beneficii tuturor regiunilor 
sau întregii țări 

o Discutați despre sprijinul oferit de bugetul național bugetelor locale 

Rolul contribuabilului 

- Întrebați cum sunt menținute investițiile publice, an după an. Analizați cum 
este extinsă infrastructura publică și de ce este important să beneficieze de 
ea cât mai mulți cetățeni posibil  

o Discutați de ce trebuie alimentate anual bugetele locale și naționale 

o Discutați importanța de a plăti taxe și impozite în acest context 

o Introduceți ideea de copii în rolul de contribuabili (cu fiecare 
cumpărătură pe care o fac) 

Concluzie 

- Cine colectează taxele și impozitele? 

- Ce se întâmplă cu banii din taxe și impozite odată ce aceștia sunt colectați? 
Pentru ce sunt folosiți? 

- Ce fel de bugete există? De ce ne trebuie un buget local și un buget 
național? 

- Cine realimentează bugetele publice?  

- De ce este important să furnizăm bugetului național și celui local resursele 
de care au nevoie? 

 

 

Categorie Microînvățare 

Grup-țintă Elevi între 9 și 12 ani 
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principal 

Subiecte 
școlare 
conexe 

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