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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
6. klipp: „Mis juhtub, kui sa ei maksa makse?” 
Klipi kirjeldus 

 

 

Ligikaudne 
kujutis 

 
 

Pealkiri Mis juhtub, kui sa ei maksa makse? 

Lühikirjeldus Tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista maksude maksmata jätmise 
puuduseid ja tagajärgi. 

Üksikasjad Eesmärk 

Õpilased peaksid mõistma, mis on maksude maksmata jätmise puudused ja 
tagajärjed. 

Sisu 

Teada ja mõista varimajanduse mõistet. 

Mõtestada lahti, mida võltskaubad endast kujutavad ja kuidas need majandust 
kahjustavad. 

Põhjendada, miks võib maksudest kõrvalehoidumine tuua kaasa soovimatuid 
tagajärgi mitte üksnes sellele inimesele, vaid ka tema tegevusega seotud isikutele.  

Arutada, kuidas saavad inimesed aidata maksudest kõrvalehoidumist ennetada.  

Materjalid 

Mikroklipp „Mis juhtub, kui sa ei maksa makse?” 
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Interaktiivne valgetahvel (või lihtsalt LCD-projektor) 

Sõnavara 

Maksud, varimajandus, maksudest kõrvalehoidumine, töötasu 

Kuidas seda 
õppetundi 
kasutada? 

Tegevused sammudena 

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

Esitage esimene osa „Kuidas inimesed püüavad maksudest kõrvale hoida”, kus 
audiitor selgitab varimajanduse mõistet. Katkestage klipi esitamine ja vestelge 
õpilastega esitatud näite teemal. Arutlege, miks võib maksude maksmisest 
kõrvalehoidmine majandusele negatiivselt mõjuda ja mis võib juhtuda, kui keegi 
maksudest kõrvale hoiab. 

Esitage osa „Teine viis, kuidas ettevõte hoiab maksudest kõrvale”, milles 
kujutatakse sarnases olukorras ettevõtet. Katkestage klipi esitamine ja 
keskenduge küsimusele, miks mõjub maksudest kõrvalehoidumine halvasti 
üksikisikutele või ka kogu ühiskonnale. 

Esitage osa „Kuidas saavad kodanikud aidata maksudest kõrvalehoidumist 
ennetada” ja rõhutage, miks on tähtis saada kviitung kauba ja teenuse eest 
maksmisel ning kuidas aitab see kaasa majanduse heale toimimisele. 

Kokkuvõte 

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

Paluge õpilastel kirjutada kolm asja, mis võivad juhtuda, kui me oma makse ei 
maksa. Arutage seda teemat klassis. 

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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