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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Клип 5: „Имам ли полза от данъците? Как?“ 
Описание на клипа 

 

 

Представителн
о изображение 

 
Заглавие Имам ли полза от данъците? Как? 

Кратко 
описание 

В този клип се обясняват множеството начини, по които данъците помагат 
да се подобри живота на децата и хората, които се грижат за тях. 
Анимацията представя примери за различните ползи, предлагани от 
обществените услуги, които се финансират чрез данъчно облагане, 
фокусирайки се върху важната роля, която те играят в ежедневния живот. 

За сравнение клипът анализира последиците от неплащането на данъци. 
Разгледан е проблемът с укриването на данъци. То е описано като 
незаконен начин да управляваме доходите си и показва сериозна липса на 
социална солидарност с отрицателни последици за обществото като цяло. 
Обсъжда се също важността на отговорното отношение към данъчното 
облагане, с насочване на вниманието към това как вноската на всеки 
данъкоплатец може да помогне за осигуряване на по-добър жизнен 
стандарт за всички. 

 

 

Подробна Основна цел: 
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информация Учениците трябва да разберат начините, по които данъците помагат да се 
подобри животът на децата и хората, които се грижат за тях. 

Цели: 

Това е самостоятелен урок за онлайн обучение. Структуриран е както 
следва:  

o Прякото въздействие, което данъците имат върху живота на 
децата 

o Как данъците помагат на децата 

o Парите, събирани от данъците, са от полза за всеки 

o Последствията от неплащането на данъци 

o Укриване на данъци 

o Да си представим свят без данъци 

o Заключение 

Учителите могат да използват този урок като едно цяло или да изберат 
конкретни части от него по своя преценка. Времето, предвидено за 
провеждане на целия урок и предложените допълнителни учебни дейности, 
е около 30 минути. 

Материали: 

Микроклип „Имам ли полза от данъците? Как?“ 

Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор) 

Речник: 

данъци, укриване на данъци, данъкоплатци 

Как се използва 
този урок 

Стъпки на заниманието: 

Въведение 

Задайте на учениците си серия отворени въпроси: 

- Какво се финансира с парите, събрани от данъци? 

- Имате ли полза от някоя от тези услуги или условия? По какъв 
начин? 

- Как би се променил живота ви, ако тези услуги и условия трябва 
да изчезнат? 

- По ваше мнение какво би се случило, ако повечето данъкоплатци 
решат да пренебрегнат данъчните си задължения и спрат да 
плащат данъците? 

Данъците помагат на децата 

- Обсъдете с учениците:  

o Дали средствата от данъците предоставят ползи само за 
възрастните, които плащат данъци? 
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o Посочете някои от обществените услуги, които използвате. 

Парите от данъците са от полза за всекиго 

- Обсъдете с учениците:  

o Защо мислите, че можете да се възползвате от услугите, 
осигурявани чрез данъците, въпреки че лично вие плащате 
малко данъци?  

o Справедливо ли е това? Защо? 

o Обсъдете защо е важно да се подобри стандартът на живот 
за всички и как това помага на обществата да станат по-
продуктивни, успешни, щастливи и осигурява по-приятна 
среда, в която да живеят. 

Укриване на данъци 

- Какво означава „укриване на данъци”? 

o Преднамерено невярно представяне на действителното 
състояние на делата ви пред данъчните власти, за да се 
намали стойността на дължимия данък. 

- Обсъдете с учениците си последствията от укриването на данъци: 

o по-малко средства за обществените бюджети; 

o по-висока тежест за честния данъкоплатец; 

o незаконно финансиране на привилегии за укриването. 

- Дали хората, които укриват данъци, използват обществените 
услуги и инфраструктура? Справедливо ли е това?  

Да си представим свят без данъци 

- Попитайте учениците си:  

o Какво би се случило с всички обществени услуги, на които в 
момента се радваме, ако всички спрат да плащат данъци? 

o Какви ресурси биха могли да се използват, за да работят 
обществените услуги, ако общността спре да дава своя 
принос към обществения бюджет? 

o Кои услуги биха пострадали, ако няма достатъчно пари от 
данъци за поддържането им? 

o Как това би се отразило на вас и семейството ви? 

- Обсъдете ролята на данъкоплатеца в поддържането на 
обществените услуги и инвестиции. 

Заключение 

- Как данъците въздействат върху живота ви? Колко важни са 
финансираните чрез данъци услуги за вас? 

- Укриването на данъци оказва ли въздействие върху вас? Как? 
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- Можете ли да си представите живота си без обществените услуги, 
финансирани от данъците? Какъв би бил той? 

- Кой може да гарантира, че местният и националният бюджет имат 
ресурсите да предоставят услугите, от които се нуждаем? Колко 
важно е отговорното отношение към данъците в този контекст? 

Категория Микроучене 

Основна 
целева група 

от 9 до 12-годишна възраст 

Сродни 
училищни теми 

икономика, етика, Европа и ние, английски език като втори език, 
хуманитарни науки 
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