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Ligikaudne 
kujutis 

 
 

Pealkiri Kes maksavad tänapäeval makse? 

Lühikirjeldus Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista, kes on kohustatud tänapäeval 
makse maksma ja millised on maksumaksjate põhiliigid. 

Üksikasjad Eesmärk 

Õpilased peaksid mõistma, kes on kohustatud tänapäeval makse maksma ja 
millised on maksumaksjate põhiliigid. 

Sisu 

Tuua esile maksude maksmise vajalikkus ja nende mõju ühiskonna heaolule.  

Tutvustada maksumaksjate kahte põhiliiki. 

Selgitada, mis kasu saavad inimesed seoses maksudega lapsepõlvest kuni 
täiskasvanuks saamiseni ja mis on nende kohustused. 

Arutada, mis liiki makse peaksid kahte liiki maksumaksjad oma tegevuse eest 
maksma.  

Materjalid 

Mikroklipp „Kes maksavad tänapäeval makse?” 

Interaktiivne valgetahvel (või lihtsalt LCD-projektor) 

Sõnavara 
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Maksud, maksumaksjad, ühiskond, tulu, sotsiaalmaksed 

Kuidas seda 
õppetundi 
kasutada? 

Tegevused sammudena 

Esitage klipi sissejuhatav osa. Katkestage klipi esitamine ja veenduge, kas kõik 
õpilased mõistavad selle sisu. 

Esitage osa „Maksumaksjate liigid”. Katkestage klipi esitamine ja arutage, kas 
õpilased teavad, mida tähendab „riigikassa”, ja kas nad said aru, miks oli 
supermaksumaksja panus ühiskonnale kasulik. Tehke kokkuvõte maksumaksjate 
kahest põhiliigist: üksikisikud ja ettevõtted. 

Tooge esile näidatud protsessis saadud kasud ja küsige õpilastelt, millisel eluetapil 
peaks nende arvates makse maksma. 

Esitage osa „Maksude piisav jaotus”. Katkestage klipi esitamine ja keskenduge 
seostele üksikisikute ja ettevõtete makstavate maksude vahel (esitatud näidete 
põhjal) ning nende vastastikustele mõjudele. 

Esitage osa „Mis on laste panus maksude maksmisel?” ning selgitage, et kuigi nad 
veel makse ei maksa, läheb maksudeks osa rahast, mis kulutatakse neile vajalike 
lihtsate asjade ostmisele. 

Kokkuvõte 

Saate korraldada klassis ühise arutelu mikroklipis käsitletud mõistete kohta. 
Käsitletavad teemad võivad hõlmata järgmist. 

Tooge esile mõned oma kogukonna üksikisikud ja ettevõtted, kes maksavad makse. 

Loetlege, mida on teie pere teile viimase nädala jooksul ostnud. Kas te olete enda 
arvates andnud mingi panuse riigieelarve heaks? 

Vestelge oma pereliikmetega ja küsige, kuidas nad annavad oma panuse 
kogukonna heaks. 

Tunnis käsitletud teema kinnistamiseks saate kasutada selles jaotises koduse 
ülesandena toodud õppemängu. 

Kategooria Mikroõpe 

Peamine 
sihtrühm 

9- kuni 12-aastased 

Seotud 
õppeteemad 

Majandus, eetika, Euroopa Liit, inglise keel võõrkeelena, humanitaaralad 
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