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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Клип 7: „Какви видове данъци съществуват?“ 
Описание на клипа 

 

 

Представителн
о изображение 

 
 

Заглавие Какви видове данъци съществуват? 

Кратко 
описание 

Заниманието има за цел да помогне на учениците да започнат да разбират 
основните видове данъци в сила в Европейския съюз. 

Подробна 
информация 

Основна цел: 

Учениците трябва да разберат основните видове данъци, които са в сила в 
Европейския съюз. 

Цели: 

Да се определят и разберат основните видове данъци, които са в сила в 
държавите членки на Европейския съюз. 

Да се разберат разликите между преки и косвени данъци. 

Да се обясни нуждата от данъчно облагане на дейностите на лицата и 
фирмите. 

Да се определи в коя категория най-добре се вписва всеки от представените 
примери. 
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Материали: 

Микроклип „Какви видове данъци съществуват?“ 

Интерактивна бяла дъска (или с LCD проектор) 

Речник: 

данъци, преки и косвени данъци, корпоративни данъци, акциз, ДДС 

Как се 
използва този 
урок 

Стъпки на заниманието: 

Пуснете уводната част на клипа. Спрете клипа и се уверете, че учениците са 
разбрали сюжета. 

Пуснете първия раздел, където са представени понятията за пряк и косвен 
данък. Обяснете защо част от месечния доход на даден човек отива за 
данъци и как това е свързано с ползите, които той получава. Обяснете защо 
косвеният данък е различен от прекия данък. 

Пуснете следващите раздели, където Габриел, професорът по икономика, 
илюстрира примери както за преки, така и за косвени данъци. Обсъдете с 
учениците всички понятия, представени в примерите. 

Пуснете частта, в която професорът обобщава дадените примери, като 
представя ключовите аспекти на двете категории данъци. Пуснете 
последния раздел и поговорете за митническите налози и тяхната 
необходимост за икономиката. 

 

Заключение: 

Можете да организирате дискусия в класа въз основа на понятията, 
представени в клипа. Разглежданите теми могат да включват: 

Помолете учениците да направят списък с преките и косвените данъци, 
които семействата им са плащали с течение на времето. 

Организирайте в класа игра, в която има един митнически служител, а 
останалите ученици трябва да вземат колет и да платят мито върху него, ако 
е необходимо — в зависимост от стойността на колета. 

Можете също така да използвате образователната игра, предоставена в този 
раздел, като домашна работа за затвърждаване на понятията, преподадени 
в урока. 

Категория Микроучене 

Цел Деца 

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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