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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
7. klipp: „Milliseid makse on olemas?” 
Klipi kirjeldus 

 

 

Ligikaudne 
kujutis 

 
 

Pealkiri Milliseid makse on olemas? 

Lühikirjeldus Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista Euroopa Liidus kehtivate 
maksude põhiliike. 

Üksikasjad Eesmärk 

Õpilased peaksid mõistma Euroopa Liidus kehtivate maksude põhiliike. 

Sisu 

Teada ja mõista liikmesriikides kehtivate maksude põhiliike. 

Mõista, mis vahe on otsestel ja kaudsetel maksudel. 

Selgitada üksikisikute ja ettevõtete tegevuse maksustamise vajadust. 

Määrata, mis liiki iga esitatud näide kõige paremini sobib. 

 

Materjalid 

Mikroklipp „Milliseid makse on olemas?” 

Interaktiivne valgetahvel (või lihtsalt LCD-projektor) 
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Sõnavara 

Maksud, otsesed ja kaudsed maksud, ettevõtete maksud, aktsiisimaks, käibemaks 

Kuidas seda 
õppetundi 
kasutada? 

Tegevused sammudena 

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

Esitage esimene osa, milles esitatakse otseste ja kaudsete maksude mõisted. 
Selgitage, miks läheb osa inimese igakuistest tuludest maksudeks ja kuidas on see 
seotud kasuga, mida ta saab. Selgitage kaudse maksu erinevust otsesest. 

Esitage järgmised osad, kus majandusprofessor Gabrielle toob nii otseste kui ka 
kaudsete maksude näiteid. Arutage oma õpilastega kõiki näidetes kasutatud 
mõisteid. 

Esitage järgmine osa, kus professor teeb kokkuvõtte esitatud näidetest, tuues esile 
mõlema maksuliigi põhiomadusi. Esitage viimane osa ning arutlege tollimaksude ja 
nende vajalikkuse üle majandusele. 

 

Kokkuvõte 

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

Paluge õpilastel koostada nimekiri oma perega seotud otsestest ja kaudsetest 
maksudest, mida nad on läbi aegade maksnud. 

Korraldage klassis mäng, kus üks õpilane on tolliametnik ning teised peavad oma 
pakile järele tulema ja vajaduse korral tollimaksu maksma, olenevalt paki 
väärtusest. 

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

Kategooria Mikroõpe 

Sihtrühm Lapsed 

Peamine 
sihtrühm 

9- kuni 12-aastased 

Seotud 
õppeteemad 

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