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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Клип 8: „Предприятията плащат ли данъци?“ 
Описание на клипа 

 

 

Представителн
о изображение 

 
 

Заглавие Плащат ли предприятията данък? 

Кратко 
описание 

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат защо 
предприятията трябва да плащат данъци и как това помага за добруването 
на обществото. 

Подробна 
информация 

Основна цел: 

Учениците трябва да разберат защо предприятията трябва да плащат данъци 
и как това помага за добруването на обществото. 

Цели: 

Да се определи и разбере къде отиват парите, плащани от предприятията 
като данъци, и какво се случва с тях от тази точка нататък. 

Да се разберат ползите, които получават служителите благодарение на 
данъците, плащани от техните работодатели. 

 

Материали: 

Микроклип „Плащат ли предприятията данъци?“ 

Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор) 
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Речник: 

данъци, предприятия, държавен бюджет, обществени услуги  

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 и обсъдете представената информация. Обсъдете 
понятието държавен бюджет. 

Пуснете раздела „Данъците на предприятията осигуряват ползи за 
служителите“ и поговорете за ползите, които служителите получават от 
данъците, плащани от техните работодатели, и как балансът може да бъде 
засегнат, ако работодателите не плащат задълженията си.  

 

Заключение: 

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

Помолете учениците да обсъдят дейността на дадено предприятие, за което 
те знаят от приятел или член на семейството си, и направете списък на 
получаваните от служителите ползи, когато предприятието плаща данъците 
си.  

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

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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