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Curs: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 6: „Ce se întâmplă dacă nu îți plătești taxele și impozitele” 
Descrierea clipului 

 

 

Imagine 
reprezentativă 

 
 

Titlu Ce se întâmplă dacă nu îți plătești taxele și impozitele 

Scurtă 
descriere 

Activitatea urmărește să îi ajute pe elevi să înțeleagă care sunt dezavantajele și 
consecințele care decurg din neplata taxelor și impozitelor. 

Detalii Scop: 

Elevii trebuie să înțeleagă care sunt dezavantajele și consecințele care decurg din 
neplata taxelor și impozitelor. 

Obiective: 

Să identificăm și să înțelegem conceptul de „economie neagră”. 

Să explicăm ce reprezintă bunurile contrafăcute și de ce dăunează economiei. 

Să explicăm de ce sustragerea de la plata taxelor și impozitelor poate atrage 
consecințe nedorite nu doar pentru persoanele evazioniste, ci și pentru 
persoanele implicate în activitățile acestora.  

Să dezbatem cum pot oamenii contribui la prevenirea evaziunii fiscale.  

Materiale: 

Microclipul „Ce se întâmplă dacă nu îți plătești taxele și impozitele” 
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Tablă interactivă (sau doar proiector LCD) 

Vocabular: 

taxe și impozite, economie neagră, evaziune fiscală, câștiguri 

Cum se 
utilizează 
această lecție 

Pașii activității: 

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

Redați prima secțiune, „Cum încearcă oamenii să se sustragă de la plata taxelor și 
impozitelor”, în care auditorul explică conceptul de „economie neagră”. Opriți 
temporar clipul și discutați cu elevii exemplul prezentat. Discutați de ce evitarea 
plății taxelor și impozitelor are efecte negative asupra economiei și ce se poate 
întâmpla cuiva dacă se sustrage de la impozitare. 

Redați secțiunea „O altă modalitate prin care o companie se sustrage de la plata 
taxelor și impozitelor”, în care este prezentată o companie într-o situație similară. 
Opriți temporar clipul și concentrați-vă pe motivul pentru care evaziunea fiscală 
are efecte negative asupra persoanelor fizice și a întregii societăți. 

Redați secțiunea „Cum pot ajuta cetățenii la prevenirea evaziunii fiscale” și 
subliniați de ce este important să primim bon sau chitanță pentru bunurile și 
serviciile pe care le plătim și cum contribuie acest lucru la buna funcționare a 
economiei. 

Încheiere: 

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

Rugați-i pe elevi să noteze 3 lucruri care se pot întâmpla dacă nu ne plătim taxele 
și impozitele. Dezbateți chestiunea în clasă. 

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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