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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
5. klipp: „Kas mina saan maksudest kasu? Kuidas?” 
Klipi kirjeldus 

 

 

Ligikaudne 
kujutis 

 
Pealkiri Kas mina saan maksudest kasu? Kuidas? 

Lühikirjeldus Selles klipis selgitatakse, kuidas maksud aitavad mitut moodi laste ja nende eest 
hoolitsevate inimeste elu paremaks teha. Animatsioonis tuuakse näiteid, kuidas on 
kasulikud maksudega rahastatavad mitmesugused avalikud teenused, keskendudes 
nende elulisele tähtsusele iga inimese jaoks. 

Teisest küljest analüüsitakse klipis maksude maksmata jätmise tagajärgi. 
Käsitletakse maksudest kõrvalehoidumise teemat. Seda kirjeldatakse 
ebaseadusliku viisina oma tulusid hallata ja et see väljendab sotsiaalse solidaarsuse 
puudumist, millel on kahjulikke tagajärgi kogu ühiskonnale. Arutatakse ka 
maksundusse vastutustundliku suhtumise tähtsust, keskendudes sellele, kuidas iga 
maksumaksja panus saab aidata kõigi elukvaliteeti parandada. 

 

 

Üksikasjad Eesmärk 

Õpilased peaksid mõistma, kuidas maksud aitavad mitut moodi laste ja nende eest 
hoolitsevate inimeste elu paremaks teha. 
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Sisu 

See õppetund kujutab endast eraldiseisvat veebipõhist õppematerjali. See koosneb 
järgmistest osadest:  

o maksude otsene mõju laste elule: 

o kuidas maksud lapsi aitavad; 

o maksudeks kogutud rahast on kõigile kasu; 

o maksude mittemaksmise tagajärjed: 

o maksudest kõrvalehoidumine; 

o maksudeta maailma kujutlemine; 

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 „Kas mina saan maksudest kasu? Kuidas?” 

Interaktiivne valgetahvel (või lihtsalt LCD-projektor) 

Sõnavara 

Maksud, maksudest kõrvalehoidumine, maksumaksjad 

Kuidas seda 
õppetundi 
kasutada? 

Tegevused sammudena 

Sissejuhatus 

Esitage oma õpilastele mõned küsimused. 

- Mida rahastatakse maksudena kogutava raha eest? 

- Kas need teenused või rajatised on teile kasulikud? Kuidas? 

- Kuidas see muudaks teie elu, kui need teenused ja rajatised kaoksid? 

- Mis võiks teie arvates juhtuda, kui enamik maksumaksjaid otsustaksid 
oma maksukohustusi eirata ja lõpetada maksude maksmise? 

Maksud aitavad lapsi. 

- Arutage oma õpilastega järgmist.  

o Kas maksurahast saavad kasu ainult täiskasvanud, kes makse 
maksavad? 

o Nimetage mõni avalik teenus, mida te kasutate. 

Maksurahast on kõigile kasu. 

- Arutage oma õpilastega järgmist.  

o Miks te saate enda arvates neid teenuseid kasutada, ehkki te ise 
maksate väga vähe makse?  
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o Kas see on õiglane? Miks? 

o Arutage, miks on tähtis kõigi elukvaliteeti parandada ja kuidas saab 
see aidata kogukonnal saada tootlikumaks, edukamaks ja 
õnnelikumaks ning luua meeldiva elukeskkonna. 

Maksudest kõrvalehoidumine 

- Mida tähendab maksudest kõrvalehoidumine? 

o Oma rahalise olukorra tahtlik väärkujutamine maksuametile, et 
vähendada oma maksukohustuse suurust. 

- Arutage õpilastega maksudest kõrvalehoidumise tagajärgi: 

o vähem raha avalikus eelarves; 

o ausa maksumaksja suurem koormus; 

o kõrvalehoidmise eeliste õigusvastane rahastamine. 

- Kas maksudest kõrvalehoidjad kasutavad avalikke teenuseid ja 
taristuid? Kas see on õiglane?  

Kujutlege maksudeta maailma. 

- Esitage oma õpilastele järgmised küsimused.  

o Mis saaks kõigist avalikest teenustest, mida me praegu kasutame, 
kui kõik lõpetaksid maksude maksmise? 

o Mis raha eest saaks jätkata avalike teenuste osutamist, kui 
kogukond lõpetaks avalikku eelarvesse oma panuse maksmise? 

o Mis teenused kannataksid, kui nende toetamiseks ei oleks piisavalt 
maksuraha? 

o Kuidas mõjuks see teile ja teie peredele? 

- Arutlege maksumaksjate tähtsuse üle avalike teenuste ja 
investeeringute toetamisel. 

Kokkuvõtted 

- Kuidas mõjutavad maksud teie elu? Kui tähtsad on teie jaoks maksudest 
rahastatavad teenused? 

- Kas maksudest kõrvalehoidumine mõjutab teid kuidagi? Kuidas? 

- Kas kujutate ette oma elu, kui ei oleks maksudest rahastatavaid avalikke 
teenuseid? Kuidas see välja näeks? 

- Kes saab tagada, et kohalikus ja riigieelarves oleks raha, et osutada meile 
vajalikke teenuseid? Kui tähtis on suhtuda maksudesse vastutustundlikult 
selles kontekstis? 

Kategooria Mikroõpe 

Peamine 
sihtrühm 

9- kuni 12-aastased 

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