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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
4. klipp: „Kes kogub makse ja miks?” 
Klipi kirjeldus 

 

 

Ligikaudne 
kujutis 

 
Pealkiri Kes kogub makse ja miks? 

Lühikirjeldu
s 

Selles klipis tutvustatakse igas liikmesriigis olevate maksuametite tegevust ning 
maksutulu muutmist hindamatult kasulikeks investeeringuteks ja avalikeks 
teenusteks kohalikul ja riiklikul tasandil, tagades kõigile parema elukvaliteedi. 

Maksukogumissüsteemi kujutatakse lihtsalt ja arusaadavalt, võrreldes seda 
mesilastega, kes koguvad nektarit ja jagavad tarus oma ühist vara. Kohalikku ja 
riiklikku eelarvet tutvustatakse koos nende rahastusviisidega ning selgitatakse, kuidas 
need rahalised vahendid lõpuks maksumaksjat aitavad.   

Üksikasjad Eesmärk 

Õpilased peaksid mõistma igas liikmesriigis olevate maksuametite tegevust ning 
maksutulu muutmist hindamatult kasulikeks investeeringuteks ja avalikeks 
teenusteks kohalikul ja riiklikul tasandil, tagades kõigile parema elukvaliteedi. 

 

Sisu 

See õppetund kujutab endast eraldiseisvat veebipõhist õppematerjali. See koosneb 
järgmistest osadest:  
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o üldise maksundussüsteemi tutvustus; 

o kohalikud maksud ja kohalik eelarve – näited ja kohaliku maksuraha 
kasutamine üldiselt; 

o riigieelarve – selle tähtsus ja riigieelarvest rahastatavate investeeringute 
liigid; 

o kokkuvõte. 

Õpetajad võivad vajaduse järgi kasutada seda õppetundi tervikuna või valides sellest 
mingeid osi. Kogu õppetunni ja pakutud täiendavate õppetegevuste läbimisele kulub 
hinnanguliselt 30 minutit. 

Materjalid 

Mikroklipp „Kes kogub makse ja miks?” 

Interaktiivne valgetahvel (või lihtsalt LCD-projektor) 

 Sõnavara 

Maksud, maksundussüsteem, kohalikud maksud, kohalik eelarve, riigieelarve, 
avalikud teenused, investeeringud 

Kuidas seda 
õppetundi 
kasutada? 

Tegevused sammudena 

Sissejuhatus 

Esitage oma õpilastele mõned sissejuhatavad küsimused. 

- Kui teie vanemad maksavad makse, kuhu see raha läheb? 

- Kas keegi peab arvet iga maksumaksja makstud maksuraha üle? Kes seda 
teeb? 

- Kui raha, mille maksumaksjad maksudeks maksavad, on kokku kogutud, kes 
otsustab, kuidas seda kasutatakse? 

- Mille eest maksurahaga tasutakse? 

Üldine maksundussüsteem 

- Klipis makse maksva maksumaksja näitel on hea arutada maksuameti 
tegevuse üle. 

- Käsitlege mesilastaru analoogiat: 

o paluge õpilastel tuua oma igapäevasest elust näiteid juhtumitest, kui 
inimesed panevad raha kokku, et hoolitseda terve pere või ka 
üldisemalt suurema rühma eest. 

Kohalik eelarve 

- Paluge õpilastel panna pead kokku ja leida vastused 2QT küsimusele „Aga 
miks on linnadel, asulatel ja küladel oma sääste vaja? Kas riigieelarvest ei 
piisa?” 

o Arutage oma linna, asula või küla olukorda. 

o Arutage oma riigis või piirkonnas kehtivat maksukorda. 



3 

o Selgitage detsentraliseerimise mõistet näidete varal („Kes peaks 
otsustama, mis mänguasja te sünnipäevaks saate? Kas te ise või 
koolidirektor?”). 

o Tehke kokkuvõte kohaliku eelarve ja selle täitmiseks kohalike 
maksude maksmise tähtsuse kohta. 

Riigieelarve 

- Arutage, miks on vaja riigieelarvet, võttes aluseks 2QT küsimuse „Kui kõigil 
linnadel, asulatel ja küladel on oma eelarved ning nad hoolitsevad nende abil 
oma vajaduste täitmise eest, siis milleks on veel riigieelarvet vaja?” 

o Tooge näiteid suurtest riiklikest investeeringutest teie piirkonda 
(maanteed, tammid, lennujaamad jne). 

o Arutage, kellele need on kasulikud ning miks on tähtis, et oleks 
teenuseid ja taristuid, millest on kasu kogu piirkonnale või riigile. 

o Rääkige, kuidas toetatakse riigieelarvest kohalikke eelarveid. 

Maksumaksja tähtsus 

- Küsige, kuidas saab aastast aastasse riiklikke investeeringuid teha. Analüüsige 
avalike taristute laiendamist ja miks on tähtis, et neist oleks kasu võimalikult 
paljudele kodanikele.  

o Arutage, miks on vaja kohalikku ja riigieelarvet igal aastal uuesti täita. 

o Arutage maksude maksmise tähtsust selles kontekstis. 

o Selgitage, et ka õpilased on maksumaksjad (iga nende tehtud ostuga). 

Kokkuvõtted 

- Kes kogub makse? 

- Mis saab kogutud maksurahast edasi? Milleks seda kasutatakse? 

- Milliseid eelarveid on olemas? Miks on vaja kohalikku ja riiklikku eelarvet? 

- Kes täidab avalikke eelarveid?  

- Miks on tähtis anda riiklikule ja kohalikule eelarvele vajalikku raha? 

 

 

Kategooria Mikroõpe 

Peamine 
sihtrühm 

9- kuni 12-aastased 

Seotud 
õppeteema
d 

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