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Curs: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 7: „Ce tipuri de taxe și impozite se percep acolo?” 
Descrierea clipului 

 

 

Imagine 
reprezentativ
ă 

 
 

Titlu Ce tipuri de taxe și impozite se percep acolo? 

Scurtă 
descriere 

Activitatea urmărește să îi ajute pe elevi să înțeleagă principalele tipuri de taxe și 
impozite în vigoare în Uniunea Europeană. 

Detalii Scop: 

Elevii ar trebui să înțeleagă principalele tipuri de taxe și impozite în vigoare în 
Uniunea Europeană. 

Obiective: 

Să identificăm și să înțelegem principalele tipuri de taxe și impozite în vigoare în 
statele membre. 

Să înțelegem diferențele între taxele și impozitele directe și cele indirecte. 

Să explicăm nevoia de a impozita persoanele fizice și activitățile companiilor. 

Să identificăm categoria în care se încadrează cel mai bine fiecare dintre exemplele 
prezentate. 

 

Materiale: 
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Microclipul „Ce tipuri de taxe și impozite se percep acolo?” 

Tablă interactivă (sau doar proiector LCD) 

Vocabular: 

taxe și impozite, taxe și impozite directe și indirecte, taxe și impozite pe profit, 
acciză, TVA 

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, în care sunt prezentate conceptele de impozit direct și 
impozit indirect. Explicați de ce o parte din venitul lunar al unei persoane se duce 
către taxe și impozite și ce legătură are acest lucru cu beneficiile pe care persoana 
respectivă le obține. Explicați de ce impozitul indirect este diferit de impozitul 
direct. 

Redați următoarele secțiuni, în care Gabrielle, profesoara de economie, ilustrează 
exemple de taxe și impozite directe și indirecte. Discutați cu elevii toate conceptele 
prezentate în exemple. 

Redați partea în care profesoara încheie exemplele prezentate, expunând 
aspectele-cheie ale ambelor categorii de taxe și impozite. Redați ultima parte și 
discutați despre taxele vamale și necesitatea lor pentru economie. 

 

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 facă, în legătură cu familia lor, o listă cu taxele și impozitele 
directe și indirecte pe care le-au plătit de-a lungul timpului. 

Organizați un joc în clasă, în care un elev joacă rolul de agent vamal și restul 
elevilor trebuie să ridice un colet și să-și plătească taxele vamale, dacă este 
necesar, în funcție de valoarea coletului. 

Puteți folosi jocul educațional furnizat în această secțiune și ca temă de casă, 
pentru a consolida conceptele prezentate în lecție. 

Categorie Microînvățare 

Țintă Copii 

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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