Course: “Digital Tax Education and Tax Payments”
Microlearning Clips
Клип 11: „Данък върху добавената стойност — ДДС”
Описание на клипа

Представителн
о изображение

Заглавие

Данък върху добавената стойност — ДДС

Кратко
описание

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат какво
представлява данъкът върху добавената стойност, как се плаща и събира в
ЕС.

Подробна
информация

Основна цел:
Учениците трябва да разберат какво представлява данъкът върху
добавената стойност, как се плаща и събира в ЕС.
Цели:
Да се разбере общото понятие за „добавена стойност“ на даден
продукт/услуга.
Да се определи процесът на получаване и плащане на ДДС, докато достигне
крайното си местоназначение: държавния бюджет.
Да се определи ролята на ЕС в събирането на данъци и как се финансира
бюджетът на ЕС.
Материали:
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Микроклип „Данък върху добавената стойност — ДДС“
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)
Речник:
данъци, добавена стойност, държавен бюджет.
Как се използва Стъпки на заниманието:
този урок
Пуснете уводната част на клипа. Поставете клипа на пауза и се уверете, че
учениците разбират сюжета.
Пуснете първия раздел. Спрете клипа и обсъдете как подобряването на
даден продукт/услуга добавя стойност с течение на времето до крайния
продукт/услуга, доставяна на клиента.
Пуснете анимацията, в която се илюстрира процесът на ДДС и се определят
всички компоненти, които добавят към крайния продукт, и как това
генерира данъци за всички лица, които са допринесли за разработването на
продукта.
Пуснете раздела „ДДС и бюджетът на ЕС?“. Спрете клипа на пауза и вижте
разликите в стойността на ДДС между отделните държави членки на ЕС.
Определете ролята на ЕС при събирането на данъци.
Заключение:
Можете да организирате дискусия в класа въз основа на понятията,
представени в клипа. Разглежданите теми може да включват:
Вземете за пример един стол, продаван в магазина. Напишете на лист
хартия поне трима производители на междинни компоненти за стола. Нека
си представим, че столът струва 50 евро в магазина. Можете ли да
изчислите паричната сума, плащана за ДДС за този продукт в страната ви, и
кой от вашия списък трябва да плаща ДДС?
Знаете ли каква е ставката на ДДС в държавата си? За продукт, който струва
30 евро, колко трябва да платите като ДДС?
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 от 13 до 17-годишна възраст
група
Сродни
училищни теми

икономика, етика, английски език като втори език, хуманитарни науки,
математика
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