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Kors: “Edukazzjoni Diġitali dwar it-Taxxa u l-Pagamenti tat-Taxxa” 

Filmati għall-Mikrotagħlim 

Filmat 3: “Min iħallas it-taxxa llum?” 

Deskrizzjoni tal-filmat 

 

 

Immaġni 
rappreżentattiv
a 

 

 

Titolu Min iħallas it-taxxa llum? 

Deskrizzjoni 
qasira 

L-attività għandha l-għan li tgħin lill-istudenti jifhmu min għandu r-responsabbiltà 
li jħallas it-taxxi llum u liema huma l-kategoriji ewlenin tal-kontribwenti. 

Dettalji Għan: 

L-istudenti għandhom jifhmu min għandu r-responsabbiltà li jħallas it-taxxi llum u 
liema huma l-kategoriji ewlenin tal-kontribwenti. 

Objettivi: 

Identifika l-ħtieġa għall-ħlas tat-taxxi u l-impatt tagħhom fuq il-benessri tal-
komunità.  

Identifika ż-żewġ kategoriji ewlenin ta' kontribwenti. 

Spjega l-benefiċċji u r-responsabbiltajiet li xi ħadd ikollu mit-tfulija sal-maturità, 
fejn jidħlu t-taxxi. 

Oħloq dibattitu dwar liema tipi ta' taxxi għandha tħallas kull kategorija għall-
attivitajiet tagħha.  

Materjali: 

Filmat qasir “Min iħallas it-taxxa llum?” 

Whiteboard interattiva (jew projjettur LCD) 
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Vokabolarju: 

taxxi, kontribwenti, komunità, introjtu, kontribuzzjonijiet soċjali 

Kif tuża din il-
lezzjoni 

Passi tal-attività: 

Uri l-parti introduttorja tal-filmat. Waqqaf il-filmat u kun ċert li l-istudenti fehmu 
l-plott. 

Uri t-taqsima “Kategoriji ta' kontribwenti.” Waqqaf il-filmat u ddiskuti jekk l-
istudenti jafux x'inhu "Teżor Statali" u jekk fehmux għalfejn il-kontribut tas-
SuperKontribwenti kienx ta' benefiċċju għall-komunità. Irrevedi l-kategoriji 
ewlenin tal-kontribwenti: individwi u kumpaniji. 

Sib il-benefiċċji fl-evoluzzjoni ppreżentata, u staqsi lit-tfal liem huwa l-mument 
f'ħajjithom li fih jikkunsidraw li xi ħadd irid iħallas it-taxxi. 

Uri t-taqsima “Distribuzzjoni tat-taxxa adegwata”. Waqqaf il-filmat u ffoka fuq il-
preżentazzjoni tar-rabta bejn it-taxxi mħallsa mill-individwi u dawk imħallsa mill-
kumpaniji – mill-eżempji ppreżentati, u kif wieħed jagħmel impatt fuq l-ieħor. 

Uri t-taqsima “Kif jikkontribwixxu għat-taxxi t-tfal?” u enfasizza li għalkemm 
għalissa ma jħallsux it-taxxi, parti mill-flus li jintefqu fuq oġġetti sempliċi li jridu 
huma tmur għat-taxxi. 

Ikkonkludi: 

Tista' torganizza diskussjoni fil-klassi bbażata fuq il-kunċetti ppreżentati fil-
mikrofilmat. Is-suġġetti indirizzati jistgħu jinkludu: 

Identifika diversi individwi u diversi negozji mill-komunità tiegħek li jħallsu t-taxxi. 

Agħmel lista tal-affarijiet kollha li xtrat il-familja tiegħek matul l-aħħar ġimgħa. 
Taħseb li b'xi mod għamilt kontribut għall-Baġit Statali? 

Intervista lill-membri tal-familja tiegħek u staqsihom kif jikkontribwixxu għall-
benefiċċju tal-komunità. 

Tista' tuża wkoll il-logħba edukattiva pprovduta f'din it-taqsima bħala xogħol 
għad-dar biex tikkonsolida l-kunċetti ppreżentati f'din il-lezzjoni. 

Kategorija Mikrotagħlim 

Grupp fil-mira 
ewlieni 

Bejn 9 snin u 12-il sena 

Suġġetti tal-
iskola relatati 

Ekonomija, Etika, Sigħat Ewropej, l-Ingliż bħala t-Tieni Lingwa, ix-Xjenzi Umani 

 


