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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Βίντεο 11: «Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)» 
Περιγραφή βίντεο 

 

 

Αντιπροσωπευτικ
ή εικόνα 

 
 

Τίτλος Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

Σύντομη 
περιγραφή 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να 
κατανοήσουν τι είναι ο φόρος προστιθεμένης αξίας και πώς πληρώνεται και 
εισπράττεται στην ΕΕ. 

Λεπτομέρειες Σκοπός: 

Οι σπουδαστές πρέπει να κατανοήσουν τι είναι ο φόρος προστιθεμένης αξίας 
και πώς πληρώνεται και εισπράττεται στην ΕΕ. 

Στόχοι: 

Κατανοήστε τη γενική έννοια «προστιθέμενη αξία» ενός προϊόντος / μιας 
υπηρεσίας. 

Αναφέρετε τις διαδικασίες είσπραξης και πληρωμής ΦΠΑ έως ότου φτάσει 
στον τελικό προορισμό: στον κρατικό προϋπολογισμό. 

Αναφέρετε πώς εισπράττει φόρους η ΕΕ και πώς χρηματοδοτείται ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ. 

Υλικά: 
Βίντεο «Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)» 
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Διαδραστικός πίνακας (ή ένας απλός προβολέας LCD) 

  

Λεξιλόγιο: 

φόροι, προστιθέμενη αξία, κρατικός προϋπολογισμός 

 

Τρόπος χρήσης 
μαθήματος 

Βήματα δραστηριότητας: 

Παίξτε το εισαγωγικό μέρος του βίντεο. Σταματήστε το βίντεο και βεβαιωθείτε 
ότι οι σπουδαστές κατανόησαν την πλοκή. 

Παίξτε την πρώτη ενότητα. Σταματήστε το βίντεο και συζητήστε πώς η 
βελτίωση ενός προϊόντος / μιας υπηρεσίας προσθέτει αξία ολοένα έως ότου 
προσφερθεί στον πελάτη. 

Παίξτε το βίντεο που δείχνει τη διαδρομή του ΦΠΑ και αναφέρετε όσα 
στοιχεία προσθέτουν στο τελικό προϊόν και πώς αυτό παράγει φόρους για 
όλους όσοι έχουν συμβάλει στην παραγωγή του προϊόντος.  

Παίξτε την ενότητα «ΦΠΑ και προϋπολογισμός της ΕΕ;». Σταματήστε το βίντεο 
και κοιτάξτε τις διαφορές στους συντελεστές ΦΠΑ ανάμεσα στα κράτη μέλη 
της ΕΕ. Αναφέρετε τι ρόλο έχει η ΕΕ στη συλλογή φόρων. 

Κλείσιμο: 

Μπορείτε να διοργανώσετε μια συζήτηση στην τάξη η οποία θα βασίζεται στις 
ιδέες που παρουσιάζονται στο βίντεο. Τα θέματα συζήτησης μπορεί να 
περιλαμβάνουν: 

Πάρτε ως παράδειγμα μια καρέκλα που πωλείται στα καταστήματα. Γράψτε 
τουλάχιστον 3 ενδιάμεσους παραγωγούς μερών της καρέκλας. Έστω ότι η 
καρέκλα κοστίζει 50 ευρώ στα καταστήματα. Μπορείτε να υπολογίσετε πόσος 
ΦΠΑ πληρώθηκε για αυτό το προϊόν στη χώρα σας και ποιοι από όσους 
σημειώσατε πρέπει να πληρώσουν ΦΠΑ; 

Ποιος είναι ο συντελεστής ΦΠΑ στη χώρα σου; Για ένα προϊόν που κοστίζει 
30 ευρώ πόσο ΦΠΑ πρέπει να πληρώσετε; 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εκπαιδευτικό παιχνίδι που παρέχεται 
σε αυτήν την ενότητα ως εργασία για το σπίτι για να εμπεδωθούν οι έννοιες 
που παρουσιάζονται στο μάθημα. 

 

Κατηγορία Μικρομάθηση 

Κυρίως 
στοχευόμενο 
κοινό 

Άτομα ηλικίας μεταξύ 13 και 17 ετών 

Σχετικά σχολικά 
θέματα 

Οικονομική επιστήμη, ηθική δεοντολογία, Αγγλικά ως ξένη γλώσσα, 
ανθρωπιστικές επιστήμες, μαθηματικά 
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