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Curs: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 5: „Eu beneficiez de pe urma taxelor și impozitelor? Cum?” 
Descrierea clipului 

 

 

Imagine 
reprezentativă 

 
Titlu Eu beneficiez de pe urma taxelor și impozitelor? Cum? 

Scurtă 
descriere 

Acest clip explică numeroasele feluri în care taxele și impozitele ajută la 
îmbunătățirea vieții copiilor și a celor care îi îngrijesc. Animația prezintă exemple 
de diverse beneficii oferite de serviciile publice finanțate prin impozitare, axându-
se pe rolul vital jucat de acestea în viața de zi a tuturor. 

Comparativ, clipul analizează implicațiile pe care le are neplata taxelor și 
impozitelor. Este abordată problema evaziunii fiscale. Aceasta este descrisă drept o 
modalitate ilegală de a gestiona venitul și arată o lipsă gravă de solidaritate socială, 
cu implicații negative pentru societate per ansamblu. De asemenea, este discutată 
importanța unei atitudini responsabile față de impozitare, punând accent pe felul 
în care aportul fiecărui contribuabil poate ajuta la îmbunătățirea nivelului de trai 
pentru toți. 

 

 

Detalii Scop: 

Elevii ar trebui să înțeleagă felurile în care taxele și impozitele ajută la 
îmbunătățirea vieții copiilor și a celor care îi îngrijesc. 
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Obiective: 

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

o Impactul direct al taxelor și impozitelor asupra vieții copiilor 

o Cum îi ajută taxele și impozitele pe copii 

o Banii colectați din taxe și impozite sunt în beneficiul tuturor 

o Consecințele care decurg din neplata taxelor și impozitelor 

o Evaziunea fiscală 

o Imaginați-vă o lume fără taxe și impozite 

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 „Eu beneficiez de pe urma taxelor și impozitelor? Cum?” 

Tablă interactivă (sau doar proiector LCD) 

Vocabular: 

taxe și impozite, evaziune fiscală, contribuabili 

Cum se 
utilizează 
această lecție 

Pașii activității: 

Introducere 

Adresați elevilor o serie de întrebări deschise: 

- Ce anume este finanțat cu banii colectați din taxe și impozite? 

- Voi beneficiați de vreunul dintre aceste servicii sau facilități? În ce fel? 

- Cum s-ar schimba viața voastră dacă aceste servicii și facilități ar 
dispărea? 

- În opinia voastră, ce s-ar întâmpla dacă majoritatea contribuabililor ar 
hotărî să-și neglijeze obligațiile fiscale și să nu își mai plătească taxele și 
impozitele? 

Taxele și impozitele îi ajută pe copii 

- Discutați cu elevii:  

o Asigură fondurile din taxe și impozite beneficii numai adulților care 
plătesc taxe și impozite? 

o Numiți câteva dintre serviciile publice pe care le folosiți. 

Banii din taxe și impozite sunt în beneficiul tuturor 

- Discutați cu elevii:  

o De ce credeți că puteți beneficia de serviciile furnizate din taxe și 
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impozite, deși personal plătiți puține taxe și impozite?  

o Este corect? De ce? 

o Discutați de ce este importantă îmbunătățirea nivelului de trai 
pentru toți și cum poate ajuta acest lucru comunitățile să devină 
mai productive, mai de succes și mai fericite și să asigure un mediu 
de viață plăcut. 

Evaziunea fiscală 

- Ce este evaziunea fiscală? 

o Declararea falsă în mod deliberat a situației reale în fața 
autorităților fiscale pentru a reduce cuantumul taxelor și 
impozitelor datorate 

- Discutați cu elevii consecințele evaziunii fiscale 

o Mai puține fonduri pentru bugetele publice 

o Povară mai grea pentru contribuabilul cinstit 

o Finanțarea ilegală a privilegiilor pentru evaziune 

- Persoanele care se sustrag de la plata taxelor și impozitelor utilizează 
serviciile publice și infrastructura? Este corect?  

Imaginați-vă o lume fără taxe și impozite 

- Întrebați-i pe elevi:  

o Ce s-ar întâmpla cu toate serviciile publice de care ne bucurăm în 
prezent dacă nimeni nu și-ar mai plăti taxele și impozitele? 

o Ce resurse s-ar putea folosi pentru a păstra funcționarea serviciilor 
publice dacă comunitatea nu ar mai contribui la bugetul public? 

o Ce servicii ar avea de suferit dacă nu ar fi suficienți bani pentru a le 
susține? 

o Cum v-ar afecta această situație pe voi și pe familia voastră? 

- Discutați rolul contribuabililor în sprijinirea serviciilor și investițiilor 
publice. 

Concluzie 

- Cum vă afectează taxele și impozitele viața? Cum de importante sunt 
pentru voi serviciile finanțate din taxe și impozite? 

- Vă afectează evaziunea fiscală? Cum? 

- Vă puteți imagina viața fără serviciile publice finanțate din taxe și impozite? 
Cum ar fi? 

- Cine se poate asigura că bugetele locale și naționale au resursele de a 
furniza serviciile de care avem nevoie? Cât de importantă este o atitudine 
responsabilă față de taxe și impozite în acest context? 

Categorie Microînvățare 
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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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