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Curs: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 11: „Taxa pe valoarea adăugată - TVA” 
Descrierea clipului 

 

 

Imagine 
reprezentativă 

 
 

Titlu Taxa pe valoarea adăugată - TVA 

Scurtă 
descriere 

Activitatea urmărește să îi ajute pe elevi să înțeleagă ce înseamnă taxa pe 
valoarea adăugată și cum este ea plătită și colectată în UE. 

Detalii Scop: 

Elevii ar trebui să înțeleagă ce înseamnă taxa pe valoarea adăugată și cum este ea 
plătită și colectată în UE. 

Obiective: 

Să înțelegem conceptul general de „valoare adăugată” a produsului/serviciului. 

Să identificăm procesul de primire și plată a TVA-ului, până când această taxă 
ajunge la destinația finală: bugetul de stat. 

Să identificăm UE în colectarea taxelor și impozitelor și a modului de finanțare a 
bugetului UE: 

Materiale: 
Microclipul „Taxa pe valoarea adăugată - TVA” 
Tablă interactivă (sau doar proiector LCD) 
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Vocabular: 

taxe și impozite, valoare adăugată, buget de stat. 

 

Cum se 
utilizează 
această lecție 

Pașii activității: 

Redați partea introductivă a clipului. Opriți temporar clipul pe pauză și asigurați-
vă că elevii au înțeles acțiunea. 

Redați prima secțiune. Opriți temporar clipul și discutați despre felul în care 
îmbunătățirea unui produs/serviciu adaugă valoare în timp produsului/serviciului 
final livrat consumatorului. 

Redați animația care ilustrează procesul de aplicare a TVA-ului, apoi identificați 
toate componentele care adaugă valoare produsului final și cum generează acest 
lucru taxe și impozite pentru toate entitățile care au contribuit la dezvoltarea 
produsului.  

Redați secțiunea „TVA și bugetul UE?”. Opriți temporar clipul și vedeți diferențele 
între statele membre ale UE în ceea ce privește cota de TVA. Identificați rolul UE 
în colectarea taxelor și impozitelor. 

Încheiere: 

Puteți organiza o discuție cu elevii în baza conceptelor prezentate în microclip. 
Printre temele abordate se pot număra următoarele: 

Luați ca exemplu un scaun vândut în magazine. Notați pe hârtie cel puțin 3 
producători intermediari de componente pentru scaun. Să ne imaginăm că 
scaunul costă 50 de euro în magazine. Puteți calcula suma de bani plătită ca TVA 
pentru acest produs în țara voastră și cine din lista voastră va trebui să plătească 
TVA? 

Care este cota de TVA din țara voastră? Pentru un produs care costă 30 de euro, 
cât trebuie să plătiți TVA? 

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

 

Categorie Microînvățare 

Grup-țintă 
principal 

Elevi între 13 și 17 ani 

Subiecte 
școlare conexe 

Economie, etică, engleză ca a doua limbă, științe umane, matematică 
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